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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 

dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-

saran yang diharapkan akan memberikan manfaat  bagi Pemerintah Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pemohon 

Izin Usaha Pertambangan. 

6.1  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Analisis 

Perizinan Pertambangan Pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Kepulauan Riau (Studi Implementasi Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) adalah 

sebagai berikut: 

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Analisis Perizinan 

Pertambangan Pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kepulauan Riau (Studi Implementasi Undang-undang Nomor 4 

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) dalam 

indikator persyaratan administrasi dapat dikatakan “Sedang” dengan 

(mean = 2,34). Hal ini dapat dilihat dari pegawai yang menyatakan Ya 

terhadap pernyataan bahwa pemohon mengajukan surat permohonan 

untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan. Namun meskipun surat 

permohonan selalu dipenuhi oleh pemohon Izin Usaha Pertambangan, 
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tidak dengan hal lampiran Susunan Direksi dan daftar pemegang saham 

bagi sebuah  Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma dan atau 

Perusahaan Komanditier masih terlihat rendah. Hal ini disebabkan oleh 

pihak pemohon menganggap susunan direksi tidak perlu dilampirkan 

sebagai syarat karena mereka sudah melampirkan akte pendirian badan 

usaha, dan dengan alasan lain syarat administrasi cukup hal-hal mendasar 

mengenai tujuan pemohon, sehingga Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral perlu meminta pemohon untuk melengkapi kembali syarat 

administrasi terkait susunan direksi atau pemegang saham dan tentunya 

hal ini dapat menyebabkan pengeluaran Izin Usaha Pertambangan 

menjadi terhambat. 

2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Analisis Perizinan 

Pertambangan Pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kepulauan Riau (Studi Implementasi Undang-undang Nomor 4 

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) dalam 

indikator persyaratan teknis dapat dikatakan “Sedang” dengan (mean = 

2,23). Hal ini dapat dilihat dari pegawai yang menyatakan Ya terhadap 

pernyataan Pemohon Izin Usaha Pertambangan melampirkan surat 

pernyataan tenaga ahli pertambangan/geologi yang paling berpengalaman 

paling sedikit 3 tahun. Namun meskipun demikian dalam hal teknis yang 

menyatakan Laporan lengkap studi kelayakan Eksplorasi dan Operasi 

Produksi harus diberikan kepada instansi tidak dipenuhi. Pemohon 

mengeluhkan terlalu banyak persyaratan teknis yang harus dipenuhi, 
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padahal studi kelayakan itu sendiri sudah ada 3 persyaratan dari aspek 

teknik, lingkungan dan ekonomi, belum lagi tambahan 4 persyaratan 

secara umumnya yakni persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis, 

Persyaratan Lingkungan dan Persyaratan Finansial. Denga tidak 

dipenuhinya Studi kelayakan ini maka hal ini menyebabkan pemohon 

terkendala untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan karena 

persyaratan teknis yang tidak lengkap. 

3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Analisis Perizinan 

Pertambangan Pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kepulauan Riau (Studi Implementasi Undang-undang Nomor 4 

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) dalam 

indikator persyaratan lingkungan dapat dikatakan “Tinggi” dengan (mean 

= 2,41). Hal ini dapat dilihat dari pegawai yang menyatakan Ya terhadap 

pernyataan Pemohon melampirkan surat pernyataan untuk mematuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan dan 

perlindungan lingkungan hidup. 

4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Analisis Perizinan 

Pertambangan Pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kepulauan Riau (Studi Implementasi Undang-undang Nomor 4 

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) dalam 

indikator persyaratan finansial dapat dikatakan “Tinggi” dengan (mean = 

2,38). Hal ini dapat dilihat dari pegawai yang menyatakan Ya terhadap 

pernyataan Pemohon Izin Usaha Pertambangan Melampirkan bukti 
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pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP 

sesuai dengan nilai penawaran lelang serta Pemohon Izin Usaha 

Pertambangan Melampirkan laporan keuangan tahun terakhir yang telah 

diaudit oleh akuntan publik. Namun demikian terhadap persyaratan Bukti 

pembayaran iuran tetap tiga tahun terakhir hal ini tidak dipenuhi oleh 

Pemohon Izin Usaha Pertambangan. Hal ini dikarenakan pemohon 

mengatakan bahwa pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan Izin 

Usaha Pertambangan sangat banyak serta harga untuk mendapatkan 

dokumen teknis sangat mahal sehingga perlu  waktu tambahan untuk 

melengkapi berkas persyaratan finansial yang cukup banyak serta 

membutuhkan biaya yang tinggi pula untuk memenuhi dokumen 

persyaratan finansial. 

5. Berdasarkan hasil uji deskriptif keempat indikator diatas, dapat diketahui 

bahwa Analisis Perizinan Pertambangan Pada Kantor Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (Studi Implementasi 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara) secara umum masuk dalam kategori “Sedang”. Dimana 

terdapat nilai mean yang tertinggi adalah pada Persyaratan Lingkungan 

dengan (mean = 2,41) dan dengan nilai standart deviasi (SD = 0,81) 

masuk dalam kategori “Tinggi”. Kemudian nilai mean yang rendah 

adalah pada Persyaratan Teknis dengan (mean = 2,23) dan dengan nilai 

standart deviasi (SD = 0,11) masuk dalam kategori “Sedang”. 
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6. Hambatan dalam pelaksanaan perizinan pertambangan pada Kantor 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (Studi 

Implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara) yakni karena terlalu banyak 

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi mulai dari Administrasi, 

Teknis, Lingkungan serta Finansial sehingga pemohon izin mengalami 

kesulitan dalam melengkapi pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan 

Izin Usaha Pertambangan. Selanjutnya karena untuk memulai usaha 

pertambangan membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga ketika 

tidak mempunyai biaya yang cukup maka pemohon izin mengalami 

kendala ketika ingin memenuhi dokumen-dokumen yang menjadi 

persyaratan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 

untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan. 

6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai Analisis Perizinan Pertambangan 

Pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan 

Riau (Studi Implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara) adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, agar lebih 

memberikan informasi serta melakukan sosialisasi terkait persyaratan 

yang harus dilengkapi agar Pemohon Izin Usaha Pertambangan dapat 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Kemudian lebih menyeleksi persyaratan dengan 



124 

 

lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan pengeluaran IUP yang dapat 

merugikan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah sendiri. 

2. Untuk Pemohon Izin Usaha Pertambangan, meskipun persyaratan yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan IUP sangat banyak namun penulis 

berharap agar pemohon mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan,  agar IUP yang dikeluarkan tidak 

merugikan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah sendiri serta 

terlaksana berdasarkan Good Mining Practice. 

3. Untuk masyarakat agar tetap mengawasi kegiatan pertambangan supaya 

tidak terjadi pertambangan illegal bagi yang tidak memiliki izin, maupun 

pertambangan yang merusak lingkungan. 

 

 

 


