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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Beradasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Minat Masyarakat 

Dalam Mengurus Akta Kematian Di Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelayanan yang 

diberikan kepada Masyarakat yang  Mengurus surat keternagan  Kematian 

Di Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat, pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat tergolong Cukup Baik yang disebabkan oleh pelayanan 

yang diberikan belum seluruhnya sesuai dengan yang diharapkan 

masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan 

yang diberikan antara lain seperti penyelesaian pembuatan akta kematian 

tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, petugas yang kurang ramah, 

serta kurangnya informasi dari pemberi pelayanan kepada masyarakat. 

2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelayanan yang 

diberikan kepada Masyarakat yang  Mengurus surat keterangan Kematian 

Di Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat, peran pegawai dan staf di 

kantor kelurahan kampung besar seberang rengat sebagai pemberi layanan 

dan sumber informasi bagi masyarakat masih  sangat rendah untuk 

meningkatkan minat masyarakat dalam mengurus akta kematian dan 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta kematian 
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untuk keluarga yang telah meniggal, hal ini disebabkan karna kurangnya 

informasi dari pihak kelurahan. 

3. Adapun hambatan masyarakat dalam mengurus surat keterangan kematian 

di kelurahan kampung besar seberang rengat adalah kurangnya 

pemahaman masyarakat akan kegunaan dari surat keterangan kematian 

dan akta kematian tersebut yang disebabkan oleh tidak adanya informasi 

dari pihak pemerintah kelurahan kampung besar seberang rengat, dan 

disebabkan oleh dana yang tidak memadai untuk membuat sarana 

informasi yang dibutuhkan masyarakat. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan peneliti diatas tentang  Pelayanan Pembuatan 

Surat Keterangan Kematian Di Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat 

peneliti memberikan saran dan rekomendasi bagi kantor kelurahan kampung besar 

seberang rengat yaitu sebagai berikut:  

1. Para pelaksana pelayanan administrasi di kelurahan seharusnya 

menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban dalam melayani 

masyarakat selaku penerima layanan dengan sikap yang baik dan ramah 

sesuai peraturan yang telah ditetapkan. 

2. Kelurahan kampung besar seberang rengat lebih meningkatkan kualitas 

pelayanan yang dianggap cukup baik agar menjadi amat baik bagi 

masyarakat dalam proses pelayanan yang dianggap kurang memuaskan 
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dalam proses waktu pelayanan agar masyarakat dapat merasa puas saat 

melaksanakan pelayanan. 

3. Mengadakan program sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan 

minat dan pemahaman masyarakat untuk mengurus surat keterangan 

kematian dan akta kematian. 

4. Pihak kelurahan seharusnya membuat tanda tangan lurah yang berupa cap 

maupun tanda tangan dalam bentuk hasil scan agar dalam penyelesaian 

berkas yang membutuhkan tanda tangan lurah tidak lagi terhambat jika 

lurah sedang tidak ada ditempat. 

5. Melengkapi sarana informasi bagi masyarakat seperti spanduk yang 

ditempelkan di dinding kantor kelurahan agar masyarakat dapat membaca 

informasi dan prosedur pelayanan yang tersedia di kelurahan kampung 

besar seberang rengat tersebut. 

6. Melengkapi prasarana yang ada dikantor kelurahan kampung besar 

seberang rengat agar dapat meningkatkan kinerja dalam hal melayani 

masyarakat. 

 


