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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

mengumpulkan data hingga pembahasan mengenai implementasi kebijakan 

retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Sukabumi dilihat 

dari teori Edward III dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi pelayanan 

pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Sukabumi, komunikasi yang 

dilaksanakan antara pihak pemerintah yaitu UPT Pemakaman, petugas 

lapangan sudah terlaksana dengan baik agar setiap pegawai mengetahui 

mengenai adanya peraturan daerah. Namun komunikasi antara UPT 

Pemakaman dan masyarakat sebagai ahli waris dalam Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2012 belum optimal, karena masih adanya masyarakat 

sebagai ahli waris yang tidak mengetahui tentang adanya retribusi 

pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sehingga masih terdapat ahli 

waris yang belum membayar retribusi pelayanan pemakaman dan 

pengabuan mayat dalam bidang sewa ulang tanah. 

2. Sumber daya pada implementasi kebijakan retribusi pelayanan 

pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Sukabumi masih belum 

memadai, baik dari sumber daya manusia yang masih kekurangan pegawai 
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serta dari fasilitas yang belum tersedianya tempat atau loket khusus untuk 

melakukan pembayaran retribusi. 

3. Disposisi yaitu sikap dan kecenderungan dari para pelaksana belum 

optimal. Meskipun pegawai sudah memberikan pelayanan yang baik dan 

sigap pada saat pelayanan pemakaman namun masih ada petugas lapangan 

yang memberlakukan  besaran tarif penguburan yang tidak sesuai dengan 

tarif yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Sikap para 

pelaksana dalam pengelolaan TPU Khusnul Khotimah menunjukkan 

kurang tegas sehingga tidak penjelasan yang pasti mengenai pembebasan 

tarif retribusi di TPU Khusnul Khotimah yang dikhususkan bagi PNS. 

4. Struktur birokrasi pada pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan 

pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Sukabumi  belum optimal 

dikarenakan Standard Operating Procedures (SOP) yang ada tentang 

pelayanan penguburan belum dilaksanakan oleh semua masyarakat 

sebagai ahli waris yang akan mengajukan izin penguburan. 

     

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan dengan saran teoritis dan juga praktis, dengan harapan yang besar 

semoga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki 
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pelaksanaan  kebijakan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat,  khususnya 

oleh UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi antara lain : 

4.2.1 Saran Praktis 

Saran praktis yang dapat peneliti kemukakan dalam peneltian ini, yaitu : 

1. Komunikasi   

Perlu diadakannya sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh 

UPT Pemakaman kepada masyarakat sebagai ahli waris mengenai 

Peraturan Daerah tentang retribusi pelayanan pemakaman dan 

pengabuan mayat agar masyarakat mempunyai pengetahuan adanya 

peraturan daerah sehingga dapat membayar kewajibannya dengan 

membayar retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2. Sumber daya 

a. Sumber daya manusia yang ada di UPT Pemakaman dilihat dari 

pelaksanaan penagihan retribusi sewa ulang tanah harus diimbangi 

dengan jumlah pegawai yang mencukupi, agar hasil yang 

didapatkan bisa lebih maksimal.  

b. Perlu adanya penyediaan fasilitas tempat berupa loket khusus 

untuk melakukan pembayaran retribusi sewa ulang tanah agar 

dapat memudahkan proses pembayaran bagi ahli waris serta dapat 

mendukung pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pemakaman 

dan pengabuan mayat. 
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3. Disposisi 

Perlunya meningkatkan sikap profesional agar dapat melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan isi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat terutama pada 

pasal yang membahas mengenai besaran tarif penguburan kepada 

petugas lapangan sehingga tidak adanya perbedaan dalam 

memberlakukan tarif penguburan, serta perlunya sikap yang tegas dan 

regulasi yang jelas untuk menyikapi kebijakan pembebasan tarif 

retribusi di TPU Khusnul Khotimah. 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi mengenai Standard Operating Procedures (SOP) 

pada pelayanan penguburan harus dipertegas dan jelas dalam 

pelaksanaannya sehingga seluruh ahli waris dapat mengumpulkan 

segala bentuk persyaratan dokumen yang nantinya dapat memberikan 

kemudahan bagi UPT Pemakaman dalam pengelolaan data masyarakat 

sebagai ahli waris. 

4.2.2 Saran Teoritis 

1. Untuk penelitian lanjutan, dalam pengembangan keilmuan khususnya 

implementasi kebijakan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan 

mayat sebaiknya menggunakan variabel lain untuk memperluas kajian 

keilmuan mengenai kebijakan tersebut. 

2. Adanya penelitian lanjutan mengenai analisis pelaksanaan kebijakan 

retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Sukabumi. 



115 
 

Sehingga dapat diketahui lebih rinci dan mendalam mengenai pelaksanaan 

kebijakan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. 

 

 


