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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 PERAN 

2.1.1 Pengertian Peran 

Menurut Astrid S. Susanto(1979 : 94) Menyatakan bahwa Peranan adalah 

dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut 

subyektif. 

Friedman (1998 : 286) Menyatakan Peran adalah serangkaian prilaku 

yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik 

secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan 

harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan 

dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri 

atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. 

Margono Slamet (1985 : 15) Mendefenisikan Peranan sebagai suatu 

prilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam 

masyarakat. 

Merton (2007 : 67) Mengatakan bahwa Peranan adalah sebagai pola 

tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status 

tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan 

demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan 

berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial 

khusus. 
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Menurut Soerjono Soekanto (2009 : 212-213) Peranan merupakan aspek 

dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. 

2.1.2 Bagian-Bagian Peran 

Adapun pembagian peran menurut Soekanto, peran dibagi menjadi tiga 

yaitu sebagai berikut: 

1. Peran aktif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena 

kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti 

pengurus, pejabat dan lain sebagainya. 

2. Peran partisipatif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok 

kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna 

bagi kelompok itu sendiri. 

3. Peran pasif, adalah sumbangan anggota kelompok bersifat pasif, dimana 

anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada 

fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik. 

2.1.3 Konsep Peran 

Adapun Komarudin Mengungkapkan Konsep Peran Sebagai Berikut : 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen 

2. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status 

3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik ada 

padanya 

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat  
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2.2 KEBIJAKAN PUBLIK 

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Menurut Carl Friedrich (2003 : 42) ia memandang Kebijakan sebagai 

suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan 

kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan 

dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu 

sasaran atau suatu maksud tertentu. 

James E Anderson (2014 : 12) Menyatakan Kebijakan serangkaian 

tindakan yang mempunyai tujuan yang di ikuti dan dilaksanakan oleh seseorang 

pelaku dan sekelompok pelaku atau aktor (pejabat, kelompok, instansi 

pemerintah) dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi guna 

memecahkan suatu masalah tertentu. 

Nugroho (2003 : 7) Mengemukakan bahwa Kebijakan Publik adalah suatu 

aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat 

seluruh warganya. 

Syafiie (2006 : 104) Mengemukakan bahwa kebijakan hendaknya 

dibedakan dengan kebijaksanaan karena kebijaksanaan merupakan 

pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi 

setempat oleh person pejabat yang berwenang. Kebijakan publik adalah semacam 

jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, 

mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta jadi penganjur, inovasi dan 

pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. 
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Kartasasmita (2009 : 15) Mengatakan bahwa Kebijakan adalah 

merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan, apa 

yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, apa pengaruh dan dampak dari 

kebijakan publik tersebut. 

Menurut William n Dunn (2014 : 13) dalam bukunya Pengantar Analisis 

Kebijakan Publik mengungkapkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah 

disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode kebijakan publik 

dengan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan 

dengan kebaikan, sehingga dapat dimamfaatkan ditingkat politik dalam rangka 

memecahkan masalah kebijakan. 

  

2.3 PERTAMBANGAN 

2.3.1 Pengertian Pertambangan 

Secara umum pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang 

melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi 

(kegiatan mengeluarkan sumber daya alam dalam bumi). Sedangkan 

penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari 

dalam bumi, dan tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan. 

Menurut UU mineral dan batubara no 4 tahun 2009 pasal 1 yang dimaksud 

dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam 

rangka penelitian, pengolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang 

meliputi penyelidikan umum, ekplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, 
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pengolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca 

tambang. 

Adapun Bentuk-bentuk pertambangan Menurut UU mineral dan batubara 

No 4 Tahun 2009 pasal 1 adalah sebagai berikut:  

1. Pertambangan rakyat, yaitu usaha pertambangan bahan galian yang 

dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong 

dengan peralatan sederhana untuk mata pencaharian sendiri. 

2. Pertambangan skala kecil, yaitu kegiatan usaha pertambangan yang 

dikelola oleh masyarakat setempat maupun koperasi unit desa (KUD). 

3. Pertambangan tanpa izin (PETI), yaitu pertambangan yang di usahakan  

tanpa dilindungi izin yang sah seperti penambangan liar. 

 

2.3.2 Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)  

 Penambangan emas tanpa izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang 

dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan yayasan berbadan 

hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.4 PERATURAN DAERAH 

2.4.1 Keputusan Bupati No 13 Tahun 2013 

Tentang pembentukan tim terpadu penertiban penambangan emas tanpa 

izin (PETI) dalam mengatasi PETI diseluruh kabupaten kuantan singingi. 
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Tabel 2.1   Susunan Tim Terpadu Secara Garis Besar  

NO JABATAN KEDUDUKAN 

1 Bupati Kuantan Singingi Pelindung  

2 Kapolres Kuantan Singingi Pelindung  

3 Wakil Bupati Kuantan Singingi Penanggung jawab  

4 Kepala Dinas Energy Sumber Daya Mineral Sekretaris  

5 Asdisten 1 Setda Kuantan Singingi Koordinator tim koordinasi 

6 Kepala SATPOL PP Kuantan Singingi 
Koordinator tim 

operasional  

7 Camat Setempat Koordinator tim kecamatan 

8 
Sekretaris Dinas Energy Sumber Daya 

Mineral 
Koordinator sekretariat 

Sumber: Energy Sumber Daya Mineral Kuantan Singingi 2016. 

Adapun rincian tugas dari Tim Terpadu adalah sebagai berikut: 

1. Mengkoordinasikan, memomitoring permasalahan dan perkembangan 

pertambangan emas tanpa izin (PETI) 

2. Merumuskan, menyusun rencana persiapan untuk melakukan tindakan 

penertiban PETI melalui sosialisasi guna meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. 

3. Melaksanakan tindakan penertiban sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

4. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala 

kepada bupati dan unsur pimpinan daerah kabupaten kuantan singingi. 

Tahap awal kinerja tim terpadu setiap tim melakukan kegiatan penertiban 

PETI sesuai dengan tugas setiap timnya masing-masing yang dikepalai oleh 
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setiap koordinator dengan cara memberi informasi dari level tim tertinggi sampai 

ke level tim terendah dalam setiap pelaksanaan operasinya. Sebelum 

dilaksanakannya kegiatan operasi tim terpadu juga melakukan pemantauan 

(monitoring) kelokasi yang akan menjadi target operasinya. 

Pada tahap selanjutnya tim akan merumuskan dan menyusun rencana apa 

yang akan dilaksanakan pada tahap operasi dilapangan nantinya, dimana rencana 

tersebut berupa tindakan penertiban yang dibagi menjadi 2 kategori yaitu 

tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan represif (penindakan) berupa 

penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan 

serta penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum selaku instansi yang 

bertindak dan berwewenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana 

kegiatan PETI tersebut. 

Pada tahap akhir seluruh kinerja tim akan dilaporkan kepada para 

pelindung dan penanggung jawab berupa laporan kegiatan pelaksanaan 

penertiban PETI berupa tugas-tugas yang telah mereka laksanakan. 

 

2.5 PANDANGAN ISLAM TERHADAP MASALAH PENELITIAN 

Kata “lestari” dapat diartikan sebagai tetap seperti keadaan semula, tak  

berubah atau kekal. Jadi pelestarian adalah pengelolaan sumber daya alam yang 

menjamin pemamfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan 

persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan 

keanekaragamannya. 
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Islam sebagai agama samawi terakhir di dunia, di bawa oleh nabi 

muhammad saw. Sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. 

Konsekuensinya, islam akan dan harus bisa menjawab tantangan-tantangan dari 

kedinamisan yang ada di dunia sampai akhir masa nanti (kiamat). Tantangan 

tersebut dapat berupa tantangan yang berhubungan dengan tauhid, jinayah 

maupun muamalah. Walaupun tantangan dari kedinamisan perjalanan masa dapat 

terjawab dengan sempurna oleh islam, namun banyak kalangan tetap 

berprasangka, bahwa jalan terbaik menghilangkan prasangka tersebut adalah harus 

dijawab secara ilmiah sehingga pemecahan persoalan terjawab secara objektif. 

Dalam al-qur’an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di 

bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan 

mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana 

mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari allah swt untuk mengurus 

bumi harus dijalankan sesuai kehendak penciptanya dan tujuan penciptaannya. 

Tujuan allah swt mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara 

kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan (mafsadah), baik 

di dunia maupun akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan itulah abu ishaq al-

syatibi, dalam kitab al-muwafaqat, membagi tujuan hukum islam (maqashid al-

syariah) menjadi lima hal, yaitu: 

1. Penjagaan agama (hifds al-din) 

2. Memelihara jiwa (hifds  al-nafs) 

3. Memelihara akal (hifds al-aql) 

4. Memelihara keturunan (hifds al-nasl) 
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5. Memelihara harta benda (hifds al-mal) 

Lebih jauh yusuf al-qardhawi dalam ri’ayatu al-bi’ah fi al-syari’ati al-

islamiyah menjelaskan mengenai posisi pemeliharaan ekologis (hifds al-alam) 

dalam islam adalah pemeliharaan lingkungan setara dengan menjaga maqashidus 

syar’ah yang lima tadi. Selain al-qardlawi, al-syatibi juga menjelaskan bahwa 

sesungguhnya maqashidus syari’ah ditujukan untuk menegakkan kemaslahatan-

kemaslahatan agama dan dunia, dimana apabila prinsip-prinsip itu diabaikan, 

maka kemaslahatan dunia tidak akan tegak berdiri, sehingga berakibat pada 

kerusakan dan hilangnya kenikmatan perikehidupan manusia. 

Dalam konteks ajaran islam, jauh sebelum persoalan-persoalan lingkungan 

hidup muncul dan menghantui penduduknya, islam telah lebih dahulu memberi 

peringatan lewat ayat-ayat al-qur’an. Urusan lingkungan hidup adalah bagian 

integral dari ajaran islam. 

Oleh karena itu, dalam memamfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena,  

dan seenaknya saja dalam mengekploitasinya. Pemamfaatan berbagai sunber daya 

alam baik yang ada di laut, didaratan dan didalam hutan harus dilakukan secara 

professional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi 

penerusnya serta menjaga ekosistemnya. allah sudah memperingatkan dalam 

surat al-a’raf ayat 56: 

                              

      

yang artinya:“dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi 

setelah allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-nya dengan rasa takut tidak 
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diterima dan harapan (akan dikabulkan), Sesungguhnya rahmat allah amat dekat 

kepada orang-orang yang berbuat baik”.(al-a’raf:56). 

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber 

daya alam harus digunakan dengan rasional. Penggalian sumber kekayaan harus 

diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata 

lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang 

ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimamfaatkan 

secara berkesinambungan. 

Manusia Indonesia harus sadar bahwa krisis multidimensi dan bencana 

yang datang bertubi-tubi seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran 

hutan, tanaman diserang hama dan lainnya adalah karena ulah manusia itu 

sendiri.(QS. Ar-rum: 41). 

                     

          

yang artinya:“telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya allah merasakan kepada mereka sebagian 

dari (akibat)  perbuatan mereka, agar mereka kembali kejalan yang benar”. 

 Dalam ayat-ayat diatas tersebut allah swt secara tegas menjelaskan tentang 

akibat yang ditimbulkan karena perbuatan manusia yang mengekploitasi 

lingkungan yang berlebihan. Ayat-ayat al-Qur’an ini sekaligus juga menjadi 

sebuah terobosan paradigma baru untuk melakukan pengolaan lingkungan melalui 

sebuah ajaran religi, sehingga hak atas lingkungan adalah hak bagi setiap umat 

didunia. Selain itu, hak atas lingkungan sebagai hak dasar manusia juga telah 
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menjadi kesepakatan internasional melalui butir-butir hak asasi manusia (HAM) 

yang telah diratifikasi sebagai kesepakatan bersama. Dalam hal ini termasuk baik 

yang tertuang dalam Uu No 23 Tahun 1997 tentang pengolaan lingkungan hidup 

maupun dalam UU lain yang bersipat parsial. Pentingnya upaya pengelolaan 

lingkungan hidup sudah sangat jelas implikasi yang akan ditimbulkannya apabila 

tidak dikelola secara baik, yaitu munculnya bencana, baik secara lansung maupun 

secara jangka panjang. 

 

2.6  PENELITIAN TERDAHULU 

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil 

penelitian terdahulu sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

Tahun Judul Hasil 

Yushendri

, 2013 

Dinamika kepentingan 

aktor dalam 

penambangan emas di 

kecamatan sentajo 

raya kabupaten 

kuantan singingi. 

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa 

dalam aktivitas PETI terdapat beberapa 

aktor/stakeholders yang terlibat yang 

menyebabkan kegiatan PETI tetap terus 

beroperasi dan sulit untuk ditertipkan. 

Dengan kurang tegasnya sanksi yang 

diterapkan membuat para 

aktor/stakeholders yang seharusnya 

menjadi penanggung jawab tapi malah 

aktor/stakeholders itu sendiri yang 

melakukan berbagai macam kepentingan 

mereka sendiri yang menyebabkan 

kegiatan penertiban PETI sulit di 

implementasikan dengan baik. 

Raja 

muhammad 

amin, 2013 

Penyelenggaraan 

pemerintah daerah 

dalam menghadapi 

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa 

kesulitan implementasi keputusan bupati 

nomor 13 tahun 2013 tentang 
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krisis ekologi: kasus 

kecamatan singing 

hilir 

pembentukan tim terpadu penertiban 

penambangan emas tanpa izin (PETI) di 

kabupaten kuantan singingi dikarenakan 

oleh beberapa faktor yaitu terbatasnya 

sumber daya, biaya operasional, serta 

kurangnya kesadaran masyarakat  

terhadap lingkungan. 

Bakry 

assidig, 

2012 

Dampak PETI terhadap 

lingkungan 

Dalam penelitian ini di jelaskan bahwa 

Dampak yang di timbulkan dari kegiatan 

PETI sangat berbahaya terhadap 

lingkungan, berupa kerusakan dan 

pencemaran lingkungan, dari kegiatan 

PETI tersebut lebih banyak dampak 

negatif yang ditimbulkan dibandingkan 

dampak positif nya. 

Marilang, 

2011 

Pengelolaan sumber 

daya alam tambang 

Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa 

prinsip-prinsip hukum pengelolaan 

sumberdaya alam tambang seharusnya di 

dasarkan pada asas-asas yaitu: tanggung 

jawab Negara, asas mamfaat, asas 

keadilan, asas kesinambungan, dan asas 

keberlanjutan. Tetapi kenyataannya 

semua Prinsip-prinsip tersebut tdidak 

terlaksana dengan baik, sehingga 

menyebabkan berbagai kerusakan yang 

terjadi akibat aktivitas tambang tersebut, 

seharusnya aktivitas tambang harus 

sesuai dengan ajaran islam, sehingga 

tujuan pengelolaan sumberdaya alam 

tambang benar-benar tercapai yakni 

mewujudkan kesejahteraan seluruh 

rakyat. 

Muhamma

d ridwan, 

2014 

Kegiatan 

pertambangan emas 

rakyat dan 

implikasinya terhadap 

kondisi sosial ekonomi 

masyarakat. 

Pada penelitiannya dijelaskan bahwa 

Hasilnya penduduk miskin menurun dan 

kesejahteraan masyarakat meningkat, dan 

peningkatan kesejahteraan dapat dilihat 

dari segi ekonominya, yaitu banyaknya 

rumah penduduk yang kondisinya sudah 
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lebih baik dari sebelumnya setelah 

mereka bekerja sebagai pekerja tambang 

emas tanpa izin. Disamping itu kerusakan 

dan pencemaran lingkungan juga terjadi 

akibat aktivitas penambangan emas tanpa 

izin tersebut, kerusakan tersebut terjadi di 

areal lingkar tambang. 

 

2.7  DEFENISI KONSEP 

Defenisi Konsep adalah istilah dan defenisi yang dugunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial. 

Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi konsep adalah: 

1. Pemerintah adalah organisasi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, 

yang kemudian atas kekuasaannya tersebut dapat memerintahkan anggota 

atau masyarakat yang ada diwilayah kekuasaannya. 

2. Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran 

yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.  

3. Kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh 

pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut 

kepentingan umum. 

4. Pertambangan emas tanpa izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang 

dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan yayasan 

berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi 

pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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5. Pengendalian lingkungan hidup adalah upaya yang sistematis dan terpadu 

yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 

terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

perencanaan, pemamfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 

penegakan hukum. 

 

 

2.8 KONSEP OPERASIONAL 

Konsep operasional merupakan unsur-unsur yang memberikan bagaimana 

cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat 

diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari 

variabel tersebut. 
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Tabel 2.3 Konsep Operasional 

VARIABEL 

PENELITIAN 
INDIKATOR SUB INDIKATOR 

Keputusan 

Bupati Nomor 

13 Tahun 2013 

Tentang 

Peranan Tim 

Terpadu 

Penertiban 

PETI Dalam 

Mengatasi PETI 

di Kabupaten 

Kuantan 

Singingi  

1.Mengkoordinasikan, 

memonitoring 

kegiatan dan 

perkembangan PETI 

1.Melakukan pemantauan kelokasi 

yang akan menjadi target operasi 

2.Merumuskan dan 

menyusun rencana 

tindakan penertiban 

PETI 

2.Penyusunan rencana terdiri dari 

dua kategori yaitu: 

-Pencegahan, berupa pemasangan 

spanduk dan sosialisasi tentang 

berbahayanya dampak yang 

ditimbulkan dari kegiatan peti 

-Penindakan, berupa penyelidikan, 

penyidikan, penangkapan, 

penahanan, dan penyitaan. 

3.Melaksanakan 

tindakan penertiban 

PETI 

3.Melakukan pembakaran, 

penangkapan, penahanan, dan 

penyitaan. 

4.Melaporkan 

perkembangan dan 

hasil pelaksanaan 

pengendalian tugas 

4.Berupa laporan tertulis tugas-tugas 

yang telah dilaksanakan. 

 

2.9 KERANGKA BERFIKIR 

Kerangka berfikir adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai hal 

yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berfikir adalah sebuah 

pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah 

pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran 

atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. 
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Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keputusan bupati no 13 tahun 2013 tentang pembentukan tim terpadu 

penertiban PETI dalam mengatasi PETI di kabupaten kuantan singingi 

Penyusunan rencana Memonitoring Penertiban laporan 

Peranan tim terpadu penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) dalam 

mengatasi PETI di kabupaten kuantan singingi 

Melakukan 

pemantauan 

kelokasi 

1. Pencegahan,sos

ialisasi,pemasa

ngan spanduk. 

2. Penindakan, 

berupa 

penyelidikan,pe

nyidikan,penan

gkapan,penaha

nan dan 

penyitaan 

melakukan 

pembakaran, 

penangkapan,p

enahanan, 

penyitaan. 

berupa laporan 

tertulis tugas-

tugas yang  telah 

dilaksanakan 

Agar kesejahteraan hidup masyarakat bisa terwujud kedepannya, dan agar 

mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan aturan yang 

berlaku dan dapat menurunkan kegiatan PETI di kabupaten kuantan singingi. 


