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BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis 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 Khususnya

Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Meranti

6.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan

Retribusi Kebersihan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)  di kabupaten

kepulauan meranti adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan retribusi kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Pasar,

Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepuluan Meranti masuk dalam

kategori kurang maksimal, hal ini didukung oleh hasil wawancara, observasi

dan tanggapan respon masyarakat (pedagang/usaha) melalui menyebaran

kuesioner (angket). Diantaranya dimana Pemerintah Daerah belum

mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi

Jasa Umum dimana di dalamnya terdapat retribusi kebersihan, tidak ada

menginformasikan dan kejelasan tarif retribusi kebersihan kepada masyarakat

(pedagang/usaha), dan pengelolaan pemungutan retribusi kebersihan masih

belum berjalan dengan maksimal sehingga realisasi atas target yang telah

ditetapkan belum tercapai dengan baik.
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2. Faktor yang menghambat tidak tercapai nya realisasi dari target retribusi

kebersihan disebabkan proses pemungutan retribusi, masa retribusi dan sanksi

administrasi retribusi. Hal tersebut pada kenyataan masih belum berjalan

dengan baik dimana masih banyak kendala yang ada dilapangan.

Kesadaran masyarakat terhadap kewajiban nya dalam pembayaran retribusi

masih rendah dan pengelolaan retribusi kebersihan yang di lakukan Dinas Pasar,

Kebersihan dan Pertamanan masih belum berjalan maksimal dan masih ada wajib

retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah belum dikenakan pemungutan

retribusi kebersihan hal itu berdampak pada tidak tercapainya realisasi dari target

yang telah ditetapkan serta pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2012 sepenuhnya belum dapat dilaksanakan, artinya proses

pemberian sanksi belum terlaksana dengan tegas. Yang membuktikan masih

rendahnya kesadaran masyarakat dan instansi terkait kebijakan yang ditetapkan
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6.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai perubahan terhadap

Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Dalam Menunjang Pendapatan Asli

Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 12 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Kebersihan,

kepada pihak terkait agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik antara lain.

1. Pemerintah Daerah, Khususnya Pihak Dinas Pasar, Kebersihan dan

Pertamanan Kabupaten Kepulauan Meranti harus meningkatkan kinerja dalam

pengelolaan retribusi kebersihan dan selalu melibatkan masyarakat

(pedagang/usaha) dalam setiap pembuatan dan perencanaan suatu

kebijakan/peraturan yang ditetapkan.

2. Pemerintah Daerah harus lebih selektif dalam penugasan Sumber Daya

Manusia (SDM) sebagai pemungut retribusi kebersihan agar dalam

mejalankan tugas dengan baik.

3. Mendengar aspirasi dan keluhan dari masyarakat (pedagang/usaha) atas

kebutuhan jasa yang mereka harapkan, seperti sarana dan prasarana yang

harus diperbaruhi

4. Penambahan fasilitas armada penjemputan sampah yang saat sekarang ini

masih belum mencukupi, serta jumlah TPS (Tempat Pembuangan Sementara)

dan TPA ( Tempat Pembuangan Akhir) sampah yang dihasilkan
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5. Kepada masyarakat agar kesadaran dalam pembayaraan retribusi harus di

tingkatkan, dimana hasil dari retribusi tersebut untuk kepentingan umum

(masyarakat) dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Kepulauan Meranti.

6. Kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan di tempat aktifitas

berdagang/usaha agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat

7. Untuk peneliti diharapkan melakukan penelitian yang mendalam terhadap

objek permasalahan ini.


