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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Negara indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya 

alam yang berlimpah ruah, baik darat, perairan maupun udara. Sumber daya alam 

adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber hayati dan non hayati 

yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sumber daya alam memberikan 

banyak mamfaat bagi kehidupan manusia, oleh karena itu sumber daya alam 

sangatlah penting bagi kelansungan kehidupan dan peradaban manusia maka 

manusia berkewajiban untuk mempertahankan ketersediaan sumber daya alam 

secara terus-menerus melalui suatu pengelolaan, Salah satu pengelolaan sumber 

daya alam adalah dengan pertambangan. 

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, 

penggalian, pengolaan, pemamfaatan dan penjualan bahan galian(mineral, 

batubara, panas bumi dan migas), Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu  

Pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi, pertambangan resmi adalah 

pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan khusus 

serta memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat sedangkan pertambangan 

tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan 

tidak memiliki tempat khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap 

masyarakat. Yang menyebabkan Kerusakan lingkungan serta pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan, Lingkungan Hidup adalah perubahan 
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langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan 

hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 

Pengendalian kerusakan lingkungan hidup diatur dalam aturan Negara 

Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu upaya untuk 

mengatasi kerusakan lingkungan. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan 

bahwa: “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, 

pemamfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 

Selain itu upaya tersebut juga diatur dalam peraturan pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, dimana pada Pasal 1 

Ayat 8 dijelaskan bahwa:“rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah 

upaya penanganan dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu 

aktivitas usaha/kegiatan”. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 secara khusus menggaris bawahi peran 

lembaga pemerintah dibidang lingkungan hidup dalam penguatan upaya 

konservasi, rehabilitasi, pengendalian kerusakan ekosistem dan pencadangan 

sumber daya alam. 

Kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) di kabupaten kuantan singingi 

banyak menimbulkan kerusakan lingkungan berupa pencemaran yang diakibatkan 

dari dampak aktivitas PETI yang dilakukan oleh masyarakat tanpa mendapatkan 

izin resmi dari pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi. Dan juga mereka 

telah melanggar peraturan daerah kabupaten kuantan singingi Nomor 2 Tahun 
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2003 tentang Restribusi Izin Pertambangan dan Energi, pasal 2 yang menjelaskan 

bahwa setiap usaha pertambangan dan energi baru dapat dilaksanakan apabila 

terlebih dahulu telah mendapatkan izin usaha/kuasa pertambangan dan energi, 

Serta Peraturan daerah kabupaten kuantan singingi Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Karena mereka tidak memiliki izin dari 

pemerintah daerah dan merekapun menyebabkan kerugian terhadap daerah yakni 

dari segi pertambangan. Permasalahan ini awal mula terjadi dalam ruang lingkup 

yang kecil, dimana masyarakat hanya melakukan kegiatan pertambangan secara 

manual dengan menggunakan alat yang terbuat dari kayu yang diberi nama “ 

Dulang ” sebagai kerjaan sampingan, Akan tetapi dengan menurunnya sektor 

ekonomi membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

tanpa adanya solusi yang efektif dari pemerintah daerah, sehingga menyebabkan 

masyarakat mulai marak melakukan kegiatan PETI dengan menggunakan mesin 

(dompeng) berkapasitas besar sehingga menyebabkan timbulnya dampak berupa 

kerusakan lingkungan. 

Berdasarkan penelitiannya Bakhry Assydig (2012), mengatakan ada 

dampak Negatif dan Positif dari kegiatan PETI, ialah sebagai berikut:  

1. Dampak negatif, yaitu Secara fisik terjadi pencemaran air berupa erosi 

maupun larutnya logam-logam berat (leaching) karena system penirisan 

yang tidak baik, pencemaran udara berupa debu dan kebisingan akibat 

suara mesin tambang serta perubahan kontur dan alur sungai, sedangkan 

secara non fisik berupa pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan 
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berkurang, terjadinya konflik sosial dan terganggunya sektor lain berupa 

sektor perikanan, irigasi persawahan dan lain-lain. 

2. Dampak positif, yaitu berupa kesempatan kerja bagi masyarakat lingkar 

tambang, meningkatkan pendapatan masyarakat serta usaha lain seperti 

berdirinya warung-warung makan disekitar area pertambangan. 

Dikabupaten kuantan singingi penambangan emas tanpa izin (PETI) masih 

marak terjadi dan dengan jumlah PETI yang masih banyak, seperti yang 

tercantum pada tabel berikut ini. 
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Tabel 1.1 Data Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dompeng Di 

Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014 

 

Nama Kecamatan Hasil Pantauan Keberadaan PETI 

Hulu kuantan 478 unit 

Kuantan mudik 250 unit 

Gunung toar 269 unit 

Kuantan tengah 235 unit 

Sentajo raya 394 unit 

Benai 87 unit 

Pangean 115 unit 

Logas tanah darat 184 unit 

Kuantan hilir seberang 166 unit 

Inuman 110 unit 

Cerenti 175 unit 

Singingi 362 unit 

Singingi hilir 316 unit 

Jumlah 3,141 Unit 

Sumber: Polres Kabupaten Kuantan Singingi Tahun, 2014 

 Tabel diatas menjelaskan banyaknya unit penambangan emas tanpa izin 

(PETI) yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten kuantan singingi pada tahun 

2014 yaitu sebanyak 3,141 unit PETI.  
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Tabel 1.2 Data Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dompeng Di 

Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015 

 

Nama Kecamatan Hasil Pantauan Keberadaan PETI 

Hulu kuantan 223 unit 

Kuantan mudik 175 unit 

Gunung toar 225 unit 

Kuantan tengah 495 unit 

Sentajo raya 284 unit 

Benai 105 unit 

Pangean 65 unit 

Logas tanah darat 93 unit 

Kuantan hilir seberang 110 unit 

Inuman 75 unit 

Cerenti 123 unit 

Singingi 315 unit 

Singingi hilir 288 unit 

Jumlah 2,576 Unit 

Sumber: Polres Kabupaten Kuantan Singingi Tahun, 2015 

 Pada tabel diatas dijelaskan jumlah PETI yang dilakukan oleh masyarakat 

di kabupaten kuantan singingi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 2,576 unit PETI, 

dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 sebanyak 3,141 unit 

PETI, terjadi penurunan jumlah penambangan emas tanpa izin (PETI) yaitu 

sekitar 565 unit PETI. 
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Tabel 1.3 Data Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dompeng Di 

Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016 

 

Nama Kecamatan Hasil Pantauan Keberadaan PETI 

Hulu kuantan 200 unit 

Kuantan mudik 350 unit 

Gunung toar 125 unit 

Kuantan tengah 695 unit 

Sentajo raya 160 unit 

Benai 125 unit 

Pangean 35 unit 

Logas tanah darat 30 unit 

Kuantan hilir seberang 150 unit 

Inuman 35 unit 

Cerenti 275 unit 

Singingi 395 unit 

Singingi hilir 450 unit 

Jumlah 3,025 Unit 

Sumber: Polres Kabupaten Kuantan Singingi Tahun, 2016 

 Pada tahun 2016 PETI di kabupaten kuantan singingi berjumlah sebanyak 

3,025 unit PETI yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten kuantan singing, 

terjadi kenaikan dibandingkan pada tahun 2015 yang berjumlah sekitar 2.576 unit 

PETI. 

 Tabel diatas merupakan wilayah kecamatan yang paling parah kegiatan 

PETI yang dilakukan oleh masyarakat, dari tahun 2014-2016 dimana banyaknya 

kapal tambang yang beroperasi melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki 
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izin dari pemerintah daerah yang menyebabkan banyaknya terjadi kerusakan 

lingkungan yang ditimbulkan yang harus ditangani pemerintah daerah secara 

efektip agar kesejahteraan hidup masyarakat bisa terwujud kedepannya 

berdasarkan hukum lingkungan. 

Hukum dan sanksi terhadap kegiatan PETI 

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, 

maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158  

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara,  dijelaskan bahwa:“setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa 

izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin pertambangan 

eksplorasi, dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”. 

Bupati kabupaten kuantan singingi telah mengeluarkan Keputusan Nomor 

13 Tahun 2013 tentang pembentukan tim terpadu penertiban penambangan emas 

tanpa izin (PETI), Adapun dalam surat keputusan bupati Nomor 13 Tahun 2013 

tentang pembentukan tim terpadu penertiban penambangan emas tanpa izin 

(PETI) yang bertugas untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap 

pelaku kegiatan PETI yang ada di seluruh kabupaten kuantan singingi. Adapun 

susunan tim terpadu secara garis besar tersebut juga dilengkapi oleh beberapa 

anggota disetiap koordinator timnya yang sudah diperjelas dalam keputusan 

bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang pembentukan tim terpadu penertiban PETI 

yang memiliki tugas melaksanakan penertiban PETI sesuai tugas timnya masing-

masing. rincian tugas dari tim terpadu adalah Mengkoordinasikan, memonitoring 
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permasalahan dan perkembangan pertambangan emas tanpa izin (PETI), 

Merumuskan dan menyusun rencana persiapan untuk melakukan tindakan 

penertiban PETI melalui sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap kelestarian lingkungan, melaksanakan tindakan penertiban sesuai dengan 

prosedur yang berlaku, melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas 

secara berkala kepada bupati dan unsur pimpinan daerah kabupaten kuantan 

singingi. 

Meskipun sudah jelas aturan atau sanksi tentang penambangan emas tanpa 

izin (PETI) dan bupati kabupaten kuantan singingi telah membuat keputusan 

Nomor 13 Tahun 2013 tentang pembentukan tim terpadu penertiban 

penambangan emas tanpa izin (PETI) untuk mengatasi masalah PETI, tapi 

kenyataannya para penambang emas tanpa izin (PETI) itu masih beroperasi dan 

masih dengan jumlah yang cukup besar. Meskipun bupati telah mengeluarkan 

keputusan nomor 13 tahun 2013 dengan membentuk tim terpadu untuk mengatasi 

masalah PETI, tapi pada kenyataanya berdasarkan data yang peneliti dapatkan 

jumlah PETI dari tahun 2014 hingga 2016 yang ada di kabupaten kuantan singingi 

masih dalam jumlah yang cukup besar.  

Saya melakukan penelitian ini karena saya merasa prihatin terhadap 

masyarakat dan lingkungan, yang dahulunya masyarakat sangat membutuhkan 

sungai kuantan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari tapi sekarang sudah tidak 

bisa lagi memamfaatkannya seperti biasanya lagi karena perubahan sungai yang 

sudah tercemar dan tidak lagi seperti dulunya, semuanya itu disebabkan oleh 

akibat dari kegiatan PETI, kegiatan PETI ini hampir setiap harinya beroperasi 
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tetapi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang efektip, karena 

setiap setelah pemerintah melakukan razia, beberapa hari setelah itu para 

penambang kembali beroperasi, seolah-olah mereka tidak takut terhadap razia 

yang dilakukan oleh pemerintah, jadi meskipun pemerintah malakukan razia para 

penambang tidak merasa jerah, karena itulah saya tertarik melakukan penelitian 

ini supaya saya bisa mengetahui apakah yang dilakukan oleh tim terpadu 

penertiban PETI, yang bertugas untuk melakukan penertiban dan pengawasan 

terhadap pelaku kegiatan PETI yang ada diseluruh kuantan singingi ini sudah 

melakukan tugasnya dengan baik dan benar. 

Dan juga mengharapkan supaya pemerintah kabupaten kuantan singingi 

diharapkan lebih tegas lagi dalam menyelesaikan masalah PETI yang menjadi 

tanggung jawab besar pemerintah karena menyebabkan banyaknya terjadi 

kerusakan lingkungan dan mengancam kelansungan hidup manusia dan ekosistem 

lainnya. Dari tahun ketahun permasalahan tentang upaya pengendalian lingkungan 

hidup menjadi tanggung jawab besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah 

daerah, dimana dari setiap tahun ketahun pula kerusakan lingkungan akibat 

dampak PETI yang ada di kuantan singingi semakin luas dan berdampak buruk 

bagi keberlansungan mahkluk hidup. 

Disisi lain pemerintah juga harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan 

ataupun area legal pertambangan untuk para penambang liar, agar mereka 

mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan aturan yang ada yang dapat 

menurunkan kegiatan PETI di kabupaten kuantan singingi. Masyarakat pada 

umumnya hanya mengharapkan bagaimana kebijakan pemerintah untuk 
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memberikan solusi untuk mengatasi kerusakan lingkungan dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang masih belum teratasi secara 

signifikan yang terbukti masih banyaknya kerusakan lingkungan akibat dari 

dampak PETI tanpa adanya penyelesaian secara efektif oleh pemerintah daerah, 

agar masyarakat bisa hidup layak dan sejahtera dengan mata pencarian yang 

menjanjikan dan perkembangan sektor ekonomi yang memadai agar terwujudnya 

daerah otonomi yang maju di segala bidang yang sesuai dengan tujuan Negara 

republik Indonesia. 

Dengan permasalahan diatas maka penulis serasa tertarik untuk meneliti 

lebih jauh. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang 

berjudul“ PERANAN TIM TERPADU PENERTIBAN PENAMBANGAN 

EMAS TANPA IZIN (PETI) DALAM MENGATASI PETI DI 

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI’’ 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran tim terpadu penertiban penambangan emas tanpa izin 

(PETI) dalam mengatasi penambangan emas tanpa izin (PETI) di 

kabupaten kuantan singingi? 

2. Apa hambatan-hambatan tim terpadu penertiban PETI dalam mengatasi 

pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kabupaten kuantan singingi? 
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui peran tim terpadu penertiban PETI dalam mengatasi 

penambangan emas tanpa izin (PETI) di kabupaten kuantan singingi? 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan tim terpadu penertiban PETI 

dalam mengatasi pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kabupaten 

kuantan singingi? 

1.4. MANFAAT  PENELITIAN 

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak terkait, terutama bagi pihak 

pemerintahan kabupaten kuantan singingi. 

2. Bagi pihak lain dapat bermamfaat sebagai bahan petunjuk atau bahan 

informasi untuk penelitian. 

3. Menambah pengetahuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu dan teori 

yang telah diperoleh selama diperkuliahan. 

1.5.  SISTEMATIKA PENULISAN  

Untuk mempermudah penulisan proposal ini maka peneliti membagi 

bagian sistematika penulisan yaitu: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini di uraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, mampaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini, sehingga dapat mengemukakan suatu 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, populasi dan sampel, teknik penyimpanan data serta 

teknik analisa data. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI  

Bab ini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

implementasi dari solusi yang telah dirancang dan cara kerja 

system yang telah di buat, dengan tujuan agar dapat digunakan 

dengan semaksimal mungkin, selain itu dibahas juga mengenai 

evaluasi dari sistem yang telah di implementasikan, berupa 

kuisioner, evaluasi interface, dan evaluasi pembahasan sistem. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermamfaat bagi 

kantor dimana penelitian dilakukan, serta untuk kepentingan 

penelitian lebih lanjut. 

 

 

 


