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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang mempunyai 

banyak kekayaan alam baik yang dapat diperbaharui (renewable) maupun yang 

tidak dapat diperbaharui (unrenewable). Jenis kekayaan alam yang tidak dapat di 

perbaharui contohnya adalah sumber daya alam berupa tambang, banyak sekali 

jenis tambang yang ada di indonesia antara lain emas, batubara dan pasir.  

Bisa dikatakan, tidak semua daerah mempunyai potensi tambang emas dan 

ada  juga daerah yang mempunyai  tambang emas, salah satunya adalah Provinsi 

Riau tepatnya di kabupaten kuantan singingi, potensi emas ini terdapat di daerah 

rawa-rawa dan di daerah aliran sungai (DAS). 

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang mempunyai banyak 

sungai. Sungai-sungai itu antara lain sungai siak, sungai kampar,sungai rokan, 

sungai kuantan dan sungai singingi. Di antara sungai-sungai tersebut salah satunya 

terdapat di wilayah kabupaten kuantan singingi  yaitu2 (dua) sungai besar yang 

melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan atau Sungai 

Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama 

sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat 

dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. 

Pengertian Pertambangan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan 

adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, 
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pengelolaan dan pengusahaan mineral ataubatubara yang meliputi penyelidikan 

umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, Ayat (6) 

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau 

batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi 

kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan 

danpenjualan, serta pascatambang, dan Ayat (19) Pertambangan adalah bagian 

kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan 

mineral ikutannya. 

Penambangan  emas di sungai singingi dan di sungai kuantan sejak dahulu 

dikelola oleh masyarakat secara tradisional atau dengan cara mendulang. Namun 

sejalan dengansemakin majunya pengetahuan penambangan emas mulai di 

lakukan secara modern dengan menggunakan mesin-mesin berkekuatan besar 

yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang.Penambangan emas tanpa 

izin sudah menjadi perhatian masyarakat kabupaten kuantan singingi khususnya 

kecamatan pangean yang sudah mulai marak-maraknya sejak dua tahun terakhir. 

Emas merupakan hasil tambang yang mempunyai nilai ekonomis yang 

tinggi.Sehingga hasil tambang ini sangat di cari dan di minati oleh masyarakat, hal 

yang sangat di sayangkan yakni masyarakat melakukan kegiatan penambangan 

menggunakan alat-alat yang merusak lingkungan dan berdampak buruk untuk 

kelangsungan ekosistem di sekitar penambangan.Di tambah lagi kegiatan 

penambangan ini tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah daerah setempat. 



3 
 

Penambangan emas tanpa izin di kabupaten kuantan singingi sudah marak-

maraknya dari dulu dan berkembangnya 2 tahun terakhir ini.Hampir semua di 

kecamatan kabupaten kuantan singingi  adanya operasi penambangan liar yang di 

aliri sungai batang kuantan.   

Tabel. 1.1Jumlah Mesin Penambangan Emas Tanpa Izin Yang Ada di  

KabupatenKuantan Singingi tahun 2014-2015 

No Kecamatan 2014 2015 Jumlah 

1 Kec. Kuantan Tengah 25 20 45 

2 Kec. Kuantan Mudik 34 100 134 

3 Kec. Pucuk Rantau 50 50 100 

4 Kec. Pangean 44 122 166 

5 Kec. Singing Hilir 35 38 73 

6 Kec. Hulu Kuantan 25 - 25 

7 Kec. Sentajo Raya 62 - 62 

8 Kec. Gunung Toar  34 - 34 

Sumber data:Dinas ESDM di Kabupaten Kuantan Singingi  

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan itulah kecamatan-kecamatan tempat 

beroperasinya penambangan liar tersebut di mana satu lokasi atau kecamatan 

terdapat puluhan mesin, seperti di kecamatan pangean terdapat 44 mesindi tahun 

2014 dan 122 mesin penambangan di tahun 2015 begitu juga di kecamatan yang 

lain. Itudari tahun 2014-2015. Pada tahun 2016 ini sudah mulai lagi 

perkembangan yang sangat pesat seperti di kecamatan pangean, walaupun sudah 

sering dilakukan penertiban penambangan liar tersebut, tapi masih ada saja mesin-

mesin terbaru yang di buat karena bahan-bahan yang di gunakan mudah untuk di 
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cari oleh para penambangan tersebut. Mereka tidak pernah berhenti untuk 

melakukan penambangan. 

Kecamatan Pangean mempunyai 17 desa di mana bayak desa yang di aliri 

sungai kuantan dan ada juga yang tidak di aliri sungai atau jauh dari sungai 

kuantan.Di desa-desa di aliri sungailah penambangan emas liar itu di lakukan 

yang sudah sangat meresahkan masyarakat setempat di kecamatan pangean. 

Tabel.1.2 Jumlah Mesin Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan 

Pangean Tahun 2014-2016  

No Nama Desa 2014 2015 2016 

1 Pulau Rengas 10 20 15 

2 Sukaping  14 15 25 

3 Pulau Tengah - 10 5 

4 Pulau kumpai - 18 15 

5 Pulau Deras 10 12 25 

6 Tanah Bekali - 9 20 

7 Padang Kunyit 10 30 15 

8 Padang Tanggung - 8 10 

Jumlah 44 122 130 

Sumber data: Kapolsek Kecamatan Pangean 

Berdasarkan tabel di atas jumlah mesin yang paling banyak adalah di 

tahun 2016 karena masih banyak para penambang yang melakukan bongkar 

pasang mesin penambangan tersebut. 
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Dengan semakin banyaknya penambangan emas liar yang di lakukan oleh 

masyarakat di kecamatan pangean dalam kurun waktu tertentu sungai-sungai 

batang kuantan akan rusak serta ekosistem di dalamnya akan punah satu persatu. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan 

mineral dan batubara sebagaimana di maksud dalam pasal 37, 40 ayat (3), pasal 

48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) dan (5) menjelaskan  setiap orang yang 

melakukan pertambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR atau IUPK 

di denda dan di pidana, danPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

pelaksanaan kegiatan pertambangan dalam Pasal 3 ayat (1) harus memiliki izin, 

jadi undang-undang dan peraturan pemerintah ini sudah jelas melarang aktivitas 

penambangan tanpa memiliki dokumen perizinan yang resmi dari pemerintah di 

larang untuk melakukan penambangan emas tersebut. 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah 

Pertambangan dan Batubara, Peraturan Pemerintah 55 tahun 2010 tentang 

pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan, pengelolahan usaha pertambangan 

serta Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), 

upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam Penanggulangan Penambangan 

Emas Tanpa Izin antara lain: 

a. Melakukan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan 

b. Melakukan pemberantasan terhadap penambangan emas tanpa izin 

c. Melakukan pengawasan supaya penambangan yang illegal menjadi legal 

supaya tidak ada lagi penambangan yang merusak lingkungan 
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d. Mengsinergisitaskan antara pelaku penambangan emas tanpa izin tersebut 

e. Memfilter dalam memberikan izin penambangan 

f. Membawa ke meja hukum bagi yang melakukan penambangan liar  

Adapun peran pemerintah daerah kabupaten dan kecamatan  dalam upaya 

penanggulangan kerusakan hutan dan lahan antara lain: 

a. Melakukan pengawasan  supaya tidak ada lagi yang melakukan 

penambangan 

b. Memberikan alternatif pekerjaan atau mata pencaharian kepada 

masyarakat yang benar – benar menggantungkan hidupnya pada aktifitas 

PETI 

c. Mensosialisasikan bahwa PETI itu di larang  

d. Pengendalian penambangan serta melakukan razia-razia PETI 

e. Pembentukan TIM Terpadu dalam penanggulangan PETI 

Sudah bertahun-tahun terjadinya penambangan emas tanpa izin di 

kabupaten kuantan singingi khususnya di kecamatan pagean yang membuat 

rusaknya lingkungan. 

Tabel.1.3 Dampak Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan 

Pangean 

No Dampak 

1 Kondisi lahan bekas penambangan liar semakin hari semakin 

menambah kerusakan alam 

2 Tercemarnya ekosistem air yang membuat warna air menjadi coklat 

dan kuning 
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3 Terjadinya erosi atau pengikisan tanah di sekitar daerah aliran 

sungai 

4 Banyaknya tebing-tebing sungai yang runtuh sehingga 

menyebabkan sungai tidak terbentuk lagi 

5 Terbentuknya lobang-lobang di dasar sungai 

6 Banyaknya ikan yang mati 

7 Mata pencharian masyarakat setempat terhambat akibat air sungai 

tercemar karena sulit untuk mencari ikan 

8 Populasi ikan  sangat berkurang karena tidak bisa lagi berkembang 

biak 

sumber data:Kapolsek Kecamatan Pangean,http://www.harianja.net/blog/2016 

 

Bersarkan tabel di atas terdapat banyak permasalahan bukan Cuma itu saja 

dengan adanya penambangan emas masyarakat setempat sangat terganggu karena 

kebanyakan masyarakat di kecamatan pangean menggunakan air sungai tersebut 

untuk kehidupan sehari-hari seperti mandi, mencuci piring, mencuci pakaian dan 

lain-lain, bahkan bahaya bagi masyarakat sekitar saja tapi juga bahaya terhadap 

para penambang tersebut, seperti telah ada proses penambangan emas tersebut 

memakan korban bagi para pekerjanya, yaitu saat melakukan penambangan ditepi-

tepi sungai terjadinya runtuhan tanah atau longsor dan tertimpah tanah longsor 

tersebut, maka dari itu penambangan emas tanpa izin sangat merugikan 

masyarakat sekitar serta bahaya bagi para pekerja penambangan tersebut. 



8 
 

Dengan adanya penambangan emas tanpa izin terus-menerus akanmerusak 

dan merugikan keberlangsungan hidup dan kehidupan di masa yang akan datang, 

dari kondisi ini pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah membentuk TIM 

Terpadu yang terdiri dari Satuan Kerja dan Perangkat Daerah dan Unsur 

MUSPIDA serta melibatkan tokoh masyarakat untuk memberikan kesadarandan 

menertibkan para pelaku penambangan liar.  

Fenomena ini sangat menarik perhatian masyarakat setempat khususnya 

kecamatan pangean dan umunya kabupaten kuantan singingi tentang maraknya 

penambangan emas tanpa izin. Yangkita inginkan sebagai aktivis masyarakat ialah 

penambangan emas tanpa izin berkurang atau tidak ada lagi dan sungai bisa jernih 

kembali.Dan masyarakat setempatpun harus lebih peduli lagi terhadap lingkungan, 

bukan merusaknya juga. 

Sudah berbagai cara di lakukan oleh para tim terpadu seperti sosialisasi-

sosialisasi tentang bahayanya melakukan penambangan liar, melakukan razia-

razia dengan cara dibakar, di tenggelamkan, di hancurkan,dan bagi penambang 

yang ditemukan di tempat di bawah ke kapolsek untuk di amankan dan 

bertanggungjawab atas perbuatannya merusak lingkungan dan pencemaran sungai 

kuantan dengan cara dipidana atau dibayar denda, bahkan  BLH (Badan 

Lingkungan Hidup) kabupaten kuantan singingi juga sudah pernah melakukan 

sosialisasi tentang bahayanya markuri bagi ekosistem di sungai dan bagi pengguna 

air sungai yang di gunakan  untuk pembekuan emas tersebut,tapi tidak ada 

perubahan melainkan penambangan emas tanpa izin semakin banyak. 
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Sudah banyak di lakukan razia-razia untuk penertiban penambangan emas 

tanpa izin di kecamatan pangean kabupaten kuantan singing  tersebut, seperti pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel. 1.4 Jumlah Mesin Yang Berhasil di Musnakan Pada Saat Razia 

Gabungan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin  di 

Kecamatan Pangean Tahun 2014 

N0 Desa Jumlah Mesin 

1 Pulau Rengas  8 mesin  

2 Pulau Deras 4 mesin 

3 Sukaping  4 mesin 

4 Padang Kunyit  4 mesin 

Sumber data: kapolsek kecamatan pangean 

Bukan Cuma sekali di lakukan penertiban Penambangan liar tersebut tetapi 

sudah di lakukan berkali-kali, yang di lakukan oleh TIM Terpadu yaitu: 

a. Polres Kuantan Singingi 

b. TNI 

c. Satuan Polisi Pamong Praja 

d. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi 

e. Badan Lingkungan Hidup Promosi dan Investasi (BLHPI). 

Sementara dari segi peraturan dan undang-undang menjelaskan 

diantaranya: 

a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungn hidup, pasal 109, “ Setiap orang yang melakukan 

usaha dan atau kegiatan tanpa melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa 
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memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) 

di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1000.000.000 (1 miliyar) 

dan paling banyak Rp.3000.000.000 (3 miliyar)”. 

b. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumberdaya air, pasal 

94,”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang 

mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasaranya, mengakibatkan 

pencemaran air sebagaimana di maksud dalam pasal 24 di pidana paling 

lama 6 tahun”. 

Peraturan Pemerintah sudah ada undang-undang telah dibuat namun 

permasalahan dalam penambangan liar ini masih saja marak-maraknya di lakukan 

oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Serta dampak yang dihasilkan 

sudah mulai dirasakan oleh masyarakat kecamatan pangean.Maka dari itu upaya 

pemerintah perlu diperbaiki lagi dan perlu ditindak lajuti secara mendalam 

apasolusi yang paling tepat untuk membuat para penambang liar tersebut tidak 

lagi melakukan penambangan di sungai-sungai batang kuantan. 

Inilah yang menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian di 

kecamatan pangeankabupaten kuantan singing karena mulai maraknya lagi 

penambangan emas tanpa izin.Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang“Peran Pemerintah Daerah Dalam 

Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Pangean 

Kabupaten Kuantan Singingi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah serta mengacu pada fenomena di atas maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Penertiban Penambangan 

Emas Tanpa Izin di Kecamatan Pangean ? 

2. Apasaja Kendala-Kendala Pemerintah Daerah dalam Penertiban 

Penambangan  Emas Tanpa Izin di Kecamatan Pangean ? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di capai 

dalam peneltian ini adalah 

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Penertiban 

Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Pangean 

2. Untuk mengetahui Kendala-Kendala Pemerintah Daerah dalam Penertiban 

Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Pangean  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Penelitian Secara Teoteritis 

Bagi ilmu pengetahuan merupakan sumbangan khususnya dalam hal 

analisis peran  pemerintah daerah dalam penertiban penambangan emas tanpa izin 

serta kendala-kendala apa saja dalam penertiban penambangan  emas tanpa izin 

yang membuat lingkungan dan sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kuantan 

Singingi tercemar khusunya di Kecamatan Pangean. 

2. Manfaat Penelitian Secara Praktis 
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Bagi pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi sebagai informasi 

yang bisa memberikan solusi untuk kelestarian sungai-sungai di kabupaten 

kuantan singingi, dan juga supaya pemerintah lebih meningkatkan lagi upaya 

dalam penertiban penambangan liar supaya tidak ada lagi kegiatan yang 

membahayakan lingkungan serta masyarakat sendiri.Bagi penulis untuk dapat 

memahami kondisi nyata terhadap pencemaran sungai akibat penambangan liar 

yang terjadi, serta faktor penyebab bagi kelangsungan masyarakat umum dan bagi 

masyarakat untuk memicu semangat menjaga kelestarian lingkungan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I :PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan. 

BAB II :LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yang dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam pembahasan, Penelitan terdahulu, Pandangan 

islam tentang kerusakan lingkungan dan sungai, Definisi konsep, Konsep 

Operasional, dan kerangka pemikiran. 

BAB III :METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini meliputi waktu dan lokasi penelitian, Populasi dan Sampel, 

sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian meliputi 

sejarah singkat tempat melekukan penelitian. 
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BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian yang 

penulis lakukan. 

BAB VI :PENUTUP 

Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis menyajikan 

kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


