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Aktivitas pertambangan tanpa izin, selain 
merugikan negara juga berpotensi menim-
bulkan masalah sosial, gangguan keaman-
an, dan kerusakan hutan.

bulkan masalah sosial, gangguan 
keamanan, dan kerusakan hutan.

“Kemudian potensi lain adalah 
merugikan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) serta peneri-
maan pajak daerah,” kata Arifi n.

Nilai kerugian negara yang 
ditimbulkan akibat kegiatan pert-
ambangan tanpa izin kurang lebih 
hampir sama dengan setengah 
PNBP Direktorat Jenderal Mine-
ral dan Batu Bara Kementerian 

aksi pertambangan tanpa izin 
memiliki banyak dampak yang 
dapat merusak kegiatan usaha 
bagi pemegang izin resmi.

Tak hanya itu, Peti juga mem-
bahayakan keselamatan karena 
tidak mengikuti kaidah-kaidah 
pengertian penambangan yang 
memadai serta berpotensi terjadi 
kerusakan lingkungan hidup, 
antara lain banjir, longsor, dan 
mengurangi kesuburan tanah.

Aktivitas pertambangan tan-
pa izin juga berpotensi menim-

serta 2.645 lokasi Peti mineral 
yang tersebar hampir di seluruh 
provinsi.

“Melibatkan sekitar 3,7 juta 
orang pekerja Peti dengan rincian 
kira-kira 480 lokasi berada di luar 
wilayah izin usaha pertambangan 
(WIUP) serta 133 lokasi di dalam 
WIUP, dan 2.128 lokasi belum 
diketahui berada di dalam atau di 
luar WIUP yang akan diidentifi -
kasi,” ujarnya seperti dikutip dari 
Antara, Rabu (13/10).

Menteri Arifi n mengatakan, 

JAKARTA (IM) – Kemen-
terian Energi dan Sumber Daya 
Mineral mencatat ada 2.741 lokasi 
pertambangan tanpa izin (Peti)  
yang tersebar di berbagai daerah 
di Indonesia.

Menteri ESDM Arifi n Tas-
rif  mengatakan, dari jumlah itu 
terdapat 96 lokasi PETI batu 
bara yang tersebar di Kaliman-
tan Timur, Kalimantan Selatan, 
Bengkulu, dan Sumatera Selatan, 

Ada 2.741 Lokasi Pertambangan
Tanpa Izin di Indonesia, Kok Bisa?
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Viral Gambar Komik Superman LGBT,
Pemerintah Didesak Boikot DC Comics

IDN/ANT

juga dikonsumsi oleh anak-anak 
serta masyarakat Indonesia,” 
kata Ketua DPP PPP Achmad 
Baidowi dalam keterangannya, 
Rabu (13/10).

Wakil Ketua Badan Legislasi 
(Baleg) DPR ini sangat menge-
cam DC Comics dan meminta 
agar menghentikan produksi 
komik tersebut. Dalam ajaran 
Islam, biseksual jelas perbuatan 
yang buruk dan keji, pihaknya 
tidak ingin sampai anak-anak 
Indonesia melihat hal itu.

“Sebagai partai yang berasas-
kan Islam PPP yang dengan jelas 
menghukumi biseksual sebagai 
perbuatan buruk dan keji (fahisyah), 
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JAKARTA (IM) - Sebuah 
perusahaan komik superhero 
ternama, DC Comics merilis 
gambar pahlawan yakni anak 
dari Superman sebagai seorang 
LGBT yang diunggah akun Ins-
tagram @tmz_tv.

Menanggapi temuan ini, poli-
tisi PPP mendesak pemerintah 
untuk segera memboikot pener-
bit DC Comics yang menge-
luarkan tokoh Superman baru 
sebagai pria biseksual.

“Kami ,  PPP mendesak 
pemerintah memboikot produk 
dari penerbit DC Comics yang 
telah mengumumkan tokoh 
baru Superman dalam komiknya 
sebagai pria biseksual, di mana 
komik dan fi lm-fi lm Superman 
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Utama (Dirut) PT Pelindo II, 
Richard Joost Lino atau RJ Lino 
untuk membayar pengadaan quay 
container crane (QCC).

Pengakuan ini disampaikan 

Dian dalam kesaksiannya di Pen-
gadilan Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) Jakarta dengan terdakwa 

JAKARTA (IM)  - Mantan 
Direktur Keuangan PT Pelabu-
han Indonesia (Pelindo) II, Dian 
M Noer mengaku mendapatkan 
tekanan dari mantan Direktur 

Mantan Direktur Keuangan PT Pelindo II Ngaku
Ditekan RJ Lino untuk Bayar Pengadaan Crane

ARKEOLOG menemukan ribuan tulang 
belulang manusia di sebuah gua bawah tanah 
di Arab Saudi. Tulang-tulangmanusian itu 
bercampus dedngan sejumlah tulang hewan, 
seperti sapi, kuda dan hewan pengerat lainnya.

Tim peneliti yang menemukan tulang-
tulang itu telah menarankan bahwa gatakan 
mereka dibawa ke gua Umm Jirsan oleh hyena 
selama 7.000 tahun terakhir.

Gua tersebut adalah sistem terowongan 
lava yang berkelok-kelok dan aktivitas vul-
kanik telah menciptakan silinder berlubang dari 
batuan yang tertinggal.

Ladang vulkanik Harrat Khaybar panjang-
nya hanya kurang sedikit dari dua kilometer, 
menjadikannya terowongan lava terpanjang di 
daerah tersebut.

Para ilmuwan telah mempelajari sistem 
bawah tanah selama lebih dari satu dekade 
sebelum mereka menganalisis tulang yang 
ditemukan di sana.

Ribuan Tulang Belulang Manusia
Ditemukan dalam Gua di Arab Saudi
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KELOMPOK konservasi telah me-
nyatakan kemarahannya setelah Departemen 
Pertanian Amerika Serikat mengungkapkan 
bahwa pihaknya membunuh delapan anak 
serigala di Hutan Idaho.

Seorang pejabat dari Departemen Per-
tanian mengkonfirmasi agen federal telah 
membunuh hewan untuk memaksa serigala 
dewasa pindah.

Pejabat federal membela tindakan mereka 
sebagai tindakan “perlu” dalam mengurangi 
populasi pemangsa. Tetapi kelompok satwa 
liar setempat mengatakan serigala “diserang” 
di wilayah tersebut.

Anak-anak serigala itu adalah bagian dari 
kawanan Timberline, sekelompok serigala liar 
yang dilacak dan dipelajari sejak 2003 oleh para 
siswa di sekolah menengah setempat di Boise.

Kawanan serigala Timberline - secara 
tidak resmi “diadopsi” oleh siswa di Sekolah 
Menengah Timberline Boise selama 18 tahun 
terakhir - tampaknya termasuk di antara target. 

Agen Federal Bunuh Anak Serigala,
Siswa Tulis Surat ke Presiden Biden
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Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id
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jajarannya untuk menindak tegas 
lembaga pinjaman online (pin-
jol) ilegal. Menurutnya, pinjol 
ilegal secara nyata merugikan 
masyarakat.

“Saya mendukung penuh Polri 
untuk secepatnya menindak tegas 
penyelenggara fi nancial technology 

SURABAYA (IM) - Ketua 
DPD RI, AA  LaNyalla Mamud 
Mattaliti mendukung langkah 
Kapolri, Jenderal Listyo Sigit 
Prabowo, yang menginstruksikan 

Meresahkan Masyarakat, LaNyalla
Dukung Kapolri Tindak Tegas Pinjol Ilegal
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PURWAKARTA (IM) 
– Kecelakaan maut kembali 
terjadi di ruas jalan Tol Cpali, 
Jawa Barat. Salah satu minibus 
travel sarat penumpang yang 
bergerak dari arah Palimanan 
Cirebon menabrak bagian 
belakang truk yang berjalan 
di depannya, di KM89+800, 
Rabu (13/10) dini hari.

Akibat insiden ini seorang 
penumpang minibus tewas 
dan 9 penumpang lainnya ter-
masuk sopir mengalami luka 
berat dan ringan. Sementara 
penyebab kecelakaan maut ini 
diduga sopir minibus kelelahan 
dan mengantuk. 

Kondisi minibus berno-
mor polisi B 1526 PZQ yang 
mengalami kecelakaan di ruas 
jalan tol sekitar Desa Karang-

mukti, Cipeundeuy, Subang, 
rusak para. Bagian depan mobil 
berwarna gelap ini ringsek  tak 
berbentul lagi. Sedangkan truk 
yang ditabrak kabur ke arah 
Jakarta. 

Korban tewas bernama 
Amin (35), tewas, warga Desa 
Sridadi, Brebes, Jawa Ten-
gah. Kondisinya mengenaskan 
karena mengalami luka serius 
di bagian kepala dan tulang 
kakinya patah. 

Sementara  9 penumpang 
minibus lainnya termasuk sopir 
mengalami luka berat dan 
ringan. Semua korban baik 
yang tewas maupun luka luka 
dievakuasi ke Rumah Sakit 
Abdul Radjak Purwakarta. 

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Cara untuk mengarahkan orang lain bu-
kanlah dengan memberi perintah, namun 

bimbinglah dengan memberi teladan 
melalui perbuatan nyata.

(Mas   ter Cheng Y en)

BAKTI SOSIAL AKABRI 89
Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjah-
janto (kedua kiri), Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan), Ketum 
PBNU Said Aqil Siradj (kiri) dan penasehat Altar 89 Letjen TNI Eko Margiyono 
(kedua kanan) menyampaikan keterangan pers dalam bakti sosial di Mabes TNI, 
Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (13/10). Kegiatan berupa pembagian 183 ribu pa-
ket sembako di seluruh Indonesia serta serbuan vaksinasi tersebut dalam rangka 
pengabdian 33 Tahun TNI-Polri Akabri 89 atau Altar 89.

PRESIDEN LANTIK DEWAN PENGARAH BRINPRESIDEN LANTIK DEWAN PENGARAH BRIN
Presiden Joko Widodo melantik Dewan Pengarah BRIN, Rabu (13/10), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10). Pe-Presiden Joko Widodo melantik Dewan Pengarah BRIN, Rabu (13/10), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10). Pe-
lantikan tersebut berdasarkan Keppres No 45 tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah lantikan tersebut berdasarkan Keppres No 45 tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah 
Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, di Jakarta, pada 12 Oktober 2021 .Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, di Jakarta, pada 12 Oktober 2021 .

Lagi Tol Cipali Makan Korban,
Minibus Tabrak Truk 1 Tewas 9 Luka
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