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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di dalam skripsi ini, 

maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan mengenai kebijakan 

pemerintah kabupaten kuantan singingi dalam upaya mengatasi masalah 

penambangan emas tanpa izin (PETI) dikabupaten kuantan singing yaitu bupati 

dengan mengeluarkan keputusan No. 13 Tahun 2013 tentang pembentukan tim 

terpadu penertiban pertambangan emas tanpa izin yang mana didalam 

kebijakan tersebut dituangkan 4 (empat) Poin kinerja tim terpadu, yaitu 

mengkoordinasikan dan memonitoring dan perkembangan kegiatan PETI, 

dimana disini tim terpadu melakukan pemantauan dan monitoring kelokasi 

yang akan menjadi target operasi penertiban, merumuskan dan menyusun 

rencana tindakan penertiban PETI, yaitu terdiri dari pencegahan dan 

penindakan, pencegahan yaitu dengan melakukan sosialisasi sedangkan 

penindakan yaitu penangkapan, penahanan dan penyitaan. melaksanakan 

tindakan penertiban sesuai prosedur yang berlaku, berupa melakukan 

pembakaran, penangkapan, penahanan serta penyitaan, melaporkan 

perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas. Yaitu berupa laporan tertulis tugas 

yang telah dilaksanakan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dari ke 4 poin 

kinerja tim terpadu tersebut tidak berjalan sesuai dengan prosedur, karna pada 
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saat ini aktivitas PETI masih ada, itu menandakan bahwa tim terpadu tidak 

berjalan dengan baik. 

Adapun hambatan-hambatan tim terpadu dalam mengatasi masalah 

PETI di kuansing adalah dari segi komunikasi, yaitu antara sesama anggota 

tim terpadu baik saat merumuskan ataupun saat menjalankan tugas, dan 

komunikasi antara tim terpadu dengan masyarakat yang bisa dibilang kurang 

akur, yang mana masyarakat disini menganggap bahwa pemerintah yang 

mengatur PETI ini tidak mengerti akan keadaaan masyarakatnya yang dalam 

kesulitan, segi sumberdaya, dalam tim terpadu sebenarnya adalah orang-orang 

pilihan dengan kualitas yang baik tapi pada kenyataanya dilapangan mereka 

masih ada yang tidak profesional dalam menyandang status sebagai anggota 

tim terpadu karena di antatara mereka masih ada yang memberikan 

informasi/bocoran razia kepada pelaku tambang. Segi sikap para pelaksana, 

pelaksanaan penertiban PETI yang berasal dari berbagai elemen, yaitu 

pemerintahan, penegak hukum, dan masyarakat, disini peran ketiganya bisa 

dibilang kurang baik, karna pada saat penertiban para penegak hukum 

memiliki banyak pertimbangan dalam melakukan penertiban, sehingga pelaku 

PETI tidak pernah merasa jera untuk melakukan aktivitas PETI. Segi 

aktor/oknum, disini seharusnya pihak pemerintah yang terlibat dalam tim 

terpadu harus bekerja secara profesional, karena mereka telah ditugaskan untuk 

mengatasi PETI tapi pada kenyataanya malah ada oknum tersebut yang 

memiliki tambang yang dijalankan oleh keluarganya  sehingga pada saat 
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penertiban dia akan memberikan informasi terhadap keluarganya tersebut 

supaya tidak terkena razia, dan ada oknum yang mau di suap/uang keamanan 

oleh para pemodal untuk sebuah informasi razia, sehingga para pemodal akan 

tau kapan waktu razia dilakukan. Segi masyarakat, seharusnya masyarakat 

menjadi objek yang diharapkan pemerintah memberi andil besar dalam 

menuntaskan permasalahan PETI, dan pemerintahpun telah berupaya dengan 

melakukan pencegahan dan penindakan untuk mengatasi masalah PETI, 

pencegahan pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi tanyang 

berbahayanya dampak dari kegiatan PETI serta pelarangan untuk aktivitas 

PETI dan penindakan adalah adalah proses penertiban berupa pembakaran, 

penangkapan serta penyitaan alat-alat tambang, tetapi pada kenyataanya 

masyarakat masih belum bisa mengerti akan dampak dan pelarangan dari 

aktivitas PETI dan masyarakat masih melakukan aktivitas PETI sampai saat 

ini. Segi sosial ekonomi, Kondisi ekonomi yang saat tidak merata menjadi 

faktor penyebab lainnya, masyarakat yang mayoritas petani karet, sekarang 

harus bersusah paya untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena harga karet 

yang turun jauh hingga harha 6.000 rupiah, makanya masyarakat lari  sebagai 

pelaku tambang ilegal, sehingga aktivitas PETI masih marak dilakukan, 

memang tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan ekonomi akan membuat orang 

akan  bertindak sesuka harti apabila kebutuhan perutnya tidak dipenuhi. 

Akan tetapi dengan kurang efektifnya kinerja tim terpadu dilapangan 

membuat para pelaku PETI belum menerima efek jera sehingga aktivitas PETI 
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masih berjalan sampai saat ini yang juga menyebabkan kerusakan lingkungan 

menjadi parah lagi kedepannya. 

6. 2 Saran 

Dari kesimpulan diatas, penulis penulis member masukan atau saran 

berupa: 

1. Penulis mengharapkan adanya suatu kebijakan yang didukung oleh 

tugas dan fungsi yang jelas dan agar para pelaksana kegiatan konsisten 

dan berkomitmen penuh atas tanggung jawab yang dia terima. Serta 

didukung oleh dana dan fasilitas yang dibutuhkan supaya kebijakan 

mengatasi masalah PETI bisa terlaksana dengan baik. 

2. Penulis mengharapkan dimasa yang akan datang agar pemerintah 

membahas kembali tata cara penertiban masalah PETI dengan rahasia 

dan tersistematis, sehingga pelaksanaan penertiban PETI bisa berjalan 

dengan baik. 

3. Penulis mengharapkan kedepannya adanya kesungguhan dan komitmen 

bersama dalam mengusut tuntas kasus PETI yang berkembang saat ini, 

diperlukan keseriusan untuk menindak pelaku, aktor, maupun oknum 

lain yang terlibat dalam aktivitas PETI. 


