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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Telaah Pemilihan judul menjelaskan pada istilah Upah mengupah 

Jasa yang dijelaskan dalam tata aturan pemerintah mengenai Pungutan Uang 

dan tarif retribusi pada Implementasi. Islam sebagai agama paripurna yang 

memberikan berbagai nilai nilai yang berhubungan ubudiyah, siyasah 

sampai masalah persoalan iqthishadiyah. Salah satu permasalahan yang 

timbul yang merupakan area pemikiran mujtahid adalah permasalahan yang 

terkait dengan kewajiban manusia terhadap jenazah dan perawatannya, yaitu 

memandikan, mengafankan, mensalatkan, mengiring, atau mengantarkan 

jenazah hingga kepemakaman serta menguburkan jenazah1. Dalam hal 

tersebut Dari aspek pemakaman menjadi salah satu persoalan yang 

berhubungan dengan sosial dan ekonomi.  

Umat Islam adalah agama sebagai suatu mekanisme dimana 

menjelaskan atau menerapkan kewajiban manusia hidup di muka bumi. Di 

dalam mekanisme tersebut termasuk juga cara organisasi aktivitas ekonomi 

untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Dan juga Islam 

tidak hanya memberi prioritas utama pada dimensi kebutuhan spiritual 

manusia, melainkan Islam memberikan pentingnya dimensi ekonomi dan 

materi. Dimensi ekonomi dan materi mendapatkan posisi yang khusus 

dalam kerangka sosial Islam, karena Islam memandang individu dan 

kehidupan sosial bergantung pada kesejahteraan materi dan spiritual2. 

                                                 
1Wawan Shofwan Sholehuddin, Risalah Ilmu dan Praktik, Bandung: 

Humaaniora, 2006, Cet. Pertama, hlm.167 
2 Zakiyuddin Baidhawy, Islam Melawan Kapitalisme, Yogyakarta: Resist Book, 

2007, hlm1-2.   
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Mengenai penyelenggaraan pemerintah yang tertib mengenai 

administrasi dan sejalan dengan nilai pancasila dan demokrasi, dalam upaya 

pencapaian suatu negara, maka kekuasaan kedaulatan rakyat yang diberikan 

kepada otoritas Negara menjadi suatu kekuasaan yang ada untuk 

mewujudkan Negara. Sebagaimana diketahui bahwa konsep dasar dari 

sebuah penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah tindakan atau 

perbuatan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

manusia dalam kesejahteraan secara lahiriah maupun batiniah3.  

Sebagai manusia tidak lepas dari dua peristiwa penting dalam 

kehidupannya yaitu kelahiran dan kematian. Kelahiran akan menjadi 

masalah apabila daya reproduksi manusia tidak dapat dikendalikan sehingga 

reproduksinya menimbulkan pertambahan penduduk meningkat. Sedangkan 

dalam kematian, salah satu permasalahan yang timbul pada saat ini ialah 

dengan kewajiban manusia terhadap jenazah dan perawatannya yakni 

memandikan, mengafankan, menshalatkan, mengiring atau mengantarkan 

jenazah serta memakamkan jenazah.  

Salah satu aspek atau hal tersebut pada aspek pemakaman, 

permasalahan lahan pemakaman dalam kehidupan manusia menjadi salah 

satu masalah sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia khususnya di kota 

Palembang, kebutuhan lahan pemakaman tiap tahunnya terus bertambah 

sesuai dengan pertambahan jumlah masyarakat yang begitu pesat. 

Kemungkinan hamparan lahan untuk pemakaman tidak diprioritaskan jika 

dibandingkan dengan fasilitas kota. Selain persoalan terhadap lahan untuk 

tempat pemakaman, persoalan biaya lahan pemakaman merupakan hal yang 

tidak lepas dari asumsi masyarakat.  

Hasil penelusuran tersebut dari aspek data dapat diketahui 

mengenai penguburan karena terkait lahan pemakaman, hal tersebut 

                                                 
3Aminuddin Ilmar, Hukum tata pemerintah, Makassar: Identitas Universitas 

Hasanuddin, 2013, hlm.139.  
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dijelaskan oleh Peraturan Daerah bahwasanya dalam setiap penguburan 

dikenakan biaya pada lahan pemakaman. tempat pemakaman umum talang 

petai yakni salah satu keluarga yang meninggal terpaksa menunda 

penguburan keluarganya yang meninggal dikarenakan tidak memiliki 

kemampuan dalam mengurus terkait dengan pengadaan atau pembelian 

perlengkapan jenazah termasuk biaya sewa lahan yang diteliti.Dari hal 

tersebut menunjukkan perlu nya Peraturan Daerah Negara dalam proses 

pemakaman. Selain dengan dinamika tersebut, Ahli waris merupakan orang 

yang punya bertanggung jawab atas proses penguburan jenazah itu 

antarannya menyediakan biaya sewa menyewa untuk tempat pemakaman 

orang yang meninggal, serta biaya penggunakan lahan pemakaman untuk 

membangun tata aturan peraturan perundang-undangan juga dapat 

berkembang leuasnya terhadap kewenangan dalam wilayahnya.  

Salah satu permasalahan yang timbul terkait dengan pemakaman 

mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Pemerintah setempat 

membuat suatu peraturan yang mengatur tentang pelayanan masyarakat di 

bidang pemakaman dan pengabuan jenazah.selanjutnya dalam kajian negara 

untuk membangun tata aturan pelayanan pemakaman juga dapat 

berkembang luasnya Diantaranya yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

2015 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dalam wilayah Kota 

Palembang. Diantara pasal yang memilih tentang Pelayanan Pemakaman 

tersebut menjelaskan bahwa dalam pasal 10 Ayat (1) tentang besarnya tarif 

retribusi dalam pelayanan pemakaman dikenakan sebesar Rp. 100.000,- 

dalam tiga tahun, serta pelayanan penggalian dan pengurukan tanah makam, 

dikenakan sebesar Rp. 100.000,- yang pada intinya adalah besaran tarif 

retribusi pada pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan Jenazah hanya 

dikenakan biaya pungutan sebesar Rp. 100.000,-4.  

                                                 
4Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi 

Pelayanan Pemakaman Pasal 10 Ayat (1), hlm.132.  
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Secara umum Dalam hukum Indonesia, tempat pemakaman bagi 

jenazah diatur oleh Pemerintah dibawah Departemen Dalam Negeri. 

Peraturan yang mengatur Pemakaman adalah Peraturan Pemerintah Nomor 

9 tahun 1978 tentang penyediaan dan penggunan tanah untuk keperluan 

tempat pemakaman dan keputusan Menteri  dalam Negeri Nomor 26 Tahun 

1989 tentang pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

19895. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa penyelenggara tanah 

pemakaman umum dikelola oleh Pemerintah sedangkan tempat pemakaman 

umum dapat di kelola oleh masyarakat.  

Dalam hasil penelitian menyebutkan bahwa kedudukan Peraturan 

Daerah tersebut sebagai wujud konkretisasi penyelenggara Otonomi Daerah 

oleh pemerintah kota Palembang mengenai pemakaman dan pengabuan 

mayat. Karena itu kemudian diwujudkan pula dengan klasifikasi 

pemakaman seperti makam pahlawan, makam umum  yang dikenal dengan 

TPU dan makam China6. Kesemuanya tidak menjadi wilayah kepemilikan 

namun hanya sebagai penyewaan tanah pemerintah kota Palembang. 

Sehingga pembayaran retribusi menjadi sebuah kewajiban. Dalam hukum 

Islam penguburan jenazah wajib, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al- 

Ahzab: 67.  

 ِ َّلله
 
ِب أ ٖض ِِف ِكتَ َٰ ََلٰ ِبَبعأ ُضهُمأ َأوأ َحاِم بَعأ َرأ ۡلأ

 
 َوُأْولُوْا أ

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna ayat tersebut 

para pemilik hubungan kekerabatan di kalangan kaum Muslimin, sebagian 

dari mereka lebih berhak atas warisan sebagian yang lain dalam hukum 

Allah dan SyariatNya dari pada warisan berdasarkan iman dan Hijrah, yang 

                                                 
5 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 26 tahun 1989, Pasal 1 
6 Zanuari Agung, Evaluasi kebijakan pengelolaan pemakaman di kota semarang 

(studikasus pengelolaan TPU bergota tahun 2012), Jurnal tidak diterbitkan, semarang, 

2012, hlm.2. 
7 Artinya : Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain 

lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah (Q.S. Al- Ahzab : 6)  
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artinya beliau adalah orang yang paling sayang kepada mereka, paling 

banyak kebaikannya bagi mereka, maka dari itu beliau harus didahulukan8.  

Dalam literatur disebutkan bahwa kewajiban bagi seorang Muslim 

terhadap muslim lainnya yang telah meninggal seperti memandikan, 

mengafani, mensholatkan dan menguburkan. Dari tahap ini menunjukkan 

bahwa kehormatan Jenazah dan penyebab pengampunan dosa-dosanya. 

Kewajiban manusia kepada orang muslim yang meninggal bersifat wajib 

kifayah serta niat. Penguburan meliputi penggalian Sekurang-kurangnya 

pemakaman Jenazah dilakukan dalam lubang (galian tanah), pemakaman 

jenazah dibuat di liang lahat (Kuburan) yaitu dapat menutupi tubuh jenazah 

dan mampu meredam mambu busuk yang bersumber dari tubuh jenazah 

tersebut, oleh karena itu tidak dikenal ukuran pasti tentang luas dan 

kedalaman kuburan9. 

Proses penyelenggaraan penguburan jenazah yaitu kewajiban 

penting seorang muslim terhadap seimannya yang sedang dalam musibah, 

yaitu Menguburkan Jenazah hendaknya para penggali kubur membuat lahad 

kepada seorang muslim untuk ditempatkan dan dimaksukkan. Islam juga 

menjelaskan pelaksanaan pemakaman dalam Islam, seperti terdapat dalam 

Q.S. At--Zumar ayat 4210:  

لأمَ 
 
َا أ هِِت قَََضٰ عَلَۡيأ ل

 
ِسُك أ هِِت لَمأ تَُمتأ ِِف َمنَاِمهَاۖ فَُيمأ ل

 
ِِتَا َوأ َنُفَس ِحنَي َموأ ۡلأ

 
ُ يَتََوَّفه أ َّلله

 
َۡ ٰٰٓ  وأ أ ۡأ ُ ۡلأ

 
ُُ أ ِِ ۡأ َت َوُُ

وَن  ُۡ ٖم يَتََفكه ٖت ل ِقَوأ ِِلَ َۡلأ يَ َٰ نه ِِف َذَٰ
ِ
ۚى ا َسمًّ ُٖ مُّ ََلٰ  َأَج

ِ
  ٢٤ا

                                                 
8 https://wordpress.com/2013/08/20/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-ahzab-6-

karyasugiyarto.  
9 Cholidi, Fikh Sholat ( uraian berbasis Mazhab Syafi’iy ), Yogyakarta: Idea 

Press, 2016, hlm.413.  
10 Artinya : 42. Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) 

jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang 

telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang 

ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah 

bagi kaum yang berfikir.( Q.S. At--Zumar ayat 42) 

https://wordpress.com/2013/08/20/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-ahzab-6-karyasugiyarto
https://wordpress.com/2013/08/20/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-ahzab-6-karyasugiyarto
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Setiap orang akan merasakan kematian dan manusia tidak bisa lari 

dari kematian. Karena semua yang ada di dunia akan musnah dan tidak ada 

yang akan kekal di dunia selain Allah SWT. Dalam firman Allah SWT 

dalam Q.S.  Al-Imran ayat 18511:  

 

َمِةۖ  لأِقيَ َٰ
 
َم أ َن ُأُجوَرُُكأ يَوأ هَما تَُوفهوأ ن

ِ
ِتِۗ َوا لأَموأ

 
 ...ُُكُّ نَفأٖس َذا ِئقَُة أ

Dengan penjelasan dari ayat tersebut menyiratkan sejarah habil dan 

kabil dimana Habil adalah orang yang pertama kali meninggal dunia di 

muka bumi, namun setelah Islam datang, terdapat ketentuan-ketentuan yang 

wajib dilakukan terhadap suatu jenazah bagi orang yang masih hidup dengan 

mayat apabila seorang muslim yang meninggal dunia, maka fardu kifayah 

terhadap orang yang hidup menyelenggarakan 4 perkara yaitu: memandikan 

mayat, mengafani mayat, menshalatkan mayat dan menguburkan mayat. 

Penjelasaanya sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut12.  

1. Memandikan Mayat dengan persyaratan (1) Mayat tersebut adalah seorang 

Muslim; (2) Mayat tersebut bukan anak yang gugur (lahir dalam keadaan 

mati) memandikan anak yang gugur itu tidak wajib; (3) Badan Mayat itu 

masih ada sebatas ukuran adanya, sekalipun sedikit; (4) Mayat tersebut 

bukan seorang yang mati syahid yang terbunuh.  

2. Mengafani Mayat merupakan fardu Kifayah tersebut terhadap orang yang 

hidup setelah memandikan mayat. Batas minimal kain kafan bagi mayat 

adalah menutup badannya. Baik dari mayat tersebut lakil-laki maupun 

perempuan.  

3. Menshalatkan Mayatdengan beberapa rukun shalat jenazah yang harus 

ditaati yaitu niat, Takbir-Takbir, yaitu empat kali takbir termasuk takbiratul 

                                                 
11 Artinya :185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan 

sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. (Q.S.  Al-Imran ayat 

185) 
12 Sulaiman Rasjib, Fiqh Islam, Bandung: Algesindo, 2007, hlm.164.  
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ihram., Berdiri sampai shalat jenazah tersebut sempurna,  Berdo’a untuk 

mayat, dan Salam setelah takbir yang keempat.  

4. Menguburkan mayatadalah fardu kifayah atas yang hidup, karena suatu 

tindakan meninggalkan mayat di atas bumi adalah merusak 

kehormatannya dan baunnya mengganggu orang ramai. Dalil Atas 

penguburan mayat terdapat dalam Q.S. Al-Mursalat ayat 25-2613. 

َض ِكَفاًتا  َرأ ۡلأ
 
ُِ أ َع ًٗت   ٤٢َألَمأ ََنأ َوَٰ يَا ٗء َوَأمأ   ٤٢َأحأ

Setelah memandikan mayat, mengafani, dan menshalatkan, maka 

kewajiban yang keempat adalah menguburkan yaitu dengan beberapa 

tahapan14.  

1. Penggalian tanah dengan ukuran minimal dalamnya adalah sebatas 

dapat mencegah terciumnya bau mayat dan mencegah (kemungkinan) 

dibongkarnya oleh binatang buas.  

2. Lalu mayat diletakkan kedalam liang lahat yang telah digali dan 

hendaknya diberi langit-langit. Mayat wajib dimiringkan kekanan 

menghadap kiblat. 

3. Lalu mayat ditimbun dengan tanah sehingga tanah menutup kuburan. 

Namun sebelum ditutup lahad tersebut dibuka tali-tali yang mengikat 

kepala dan kaki mayat.  

Dalam peristiwa tersebut bahwa pemakaman, dalam kajian hukum 

fiqh Islam dikenal Berbagai sebutan/ cara untuk memperoleh hak. Cara itu 

antara lain melalui: Upah mengupah. Hukum Islam tidak secara khusus 

membedakkan cara memperoleh hak yang hanya untuk tanah saja, dan 

mana yang untuk benda lain non tanah, Namun dari bentuk-bentuk di atas. 

Dalam Fiqh Muamalah istilah upah mengupah adalah dalam 

                                                 
13

Artinya : Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang 

hidup dan orang-orang mati. (Q.S. Al-Mursalat ayat 25-26) 
14Muhammad Dahri, Panduan Praktis Hukum Jenazah, Jakarta: Darus Sunnah 

Pres, 2017, hlm.51.  
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memanfaatkan suatu barang dapat menggunakan barang milik sendiri atau 

dapat pula dengan sistem menyewa kepada orang lain15.  Maka yang 

menjadi objek dalam akad ijarah adalah mnafaat itu sendiri, bukan 

bedanya. Secara konsep upah merupakan pembayaran sejumlah uang yang 

dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas 

jasanya sesuai dengan janjinya16.  

Dinamika yang berhubungan dalam kajian tersebut membiasakan 

pengembangan tentang tata auran dimana dalam pengembangannya yaitu 

upah Dalam fiqh muamalah, upah mengupah yang terjadi pada tempat 

pemakaman teserbut dijelaskannya bahwa Ijarah sebagai jual beli (upah-

mengupah), yakni mengambil suatu tenaga manusia, atau mengambil 

suatu barang17. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan 

bahwa dari keduanya tersebut Ijarah atas jasa dan Ijarah atas benda yang 

dimana pada biaya pemakaman tersebut adanya bentuk balas jasa yang 

dilakukan antara ahli waris kepada pengurus pemakaman.  

Secara umum retribusi adalah pembayaran uang dari masyarakat 

kepada Negara karena adanya suatu jasa yang diberikan oleh Negara 

kepada masyarakat18.  Sementara menurut pasal 1 angka 64 Undang-

undang Nomor 28 tahun Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah yang dimaksud retribusi daerah adalah pajak daerah salah satu 

pendapatan daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber 

pembiayaan penyelenggara pemerintah dan pembangunan daerah. Untuk 

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. 

                                                 
15Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer (Hukum Perjanjian, 

Ekonomi, Bisnis, Dan sosial), Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm.185.  
16Lukman Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2008, hlm.1296.  
17 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, 2000, hlm.22. 
18 Marihot Pahala siahan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010, hlm.4.  



9 

 

 

 

Tata aturan tersebut menjadi hal penting terhadap tempat 

pemakaman karena berhubungan dengan tanah untuk wilayah pemakaman 

tersebut  serta hal-hal yang berhubungan dengan penjagaannya. Karena itu 

kemudian dibuatlah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 

2015 tentang pelayanan pemakaman. Pada pasal 10 ditegaskan pada 

pemungutan tarif retribusi. Secara tarif ritribusi adalah nilai Rupiah yang 

ditetapkan untuk menghitung besarnya suatu penggunaan pada jasa yang 

telah disediakan oleh Pemerintah khususnya pada Jasa pemakaman di TPU 

Talang Petai, Biaya pada perda tersebut.  

Berdasarkan penerapan terhadap Peraturan daerah mengenai Retribusi 

pelayanan pemakaman dalam upah mengupahdalam suatu lahan 

pemakaman, maka sangat jelas bahwa adanya orang yang memanfaatkan 

pada situasi pemakaman sebagai wujud untuk mencari keuntungan dengan 

cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, dimana dalam peraturan 

daerah nomor 12 tahun 2015 tentang retribusi pelayanan pemakaman. 

Dapat disimpulkan bahwasanyya peraturan daerah tersebut dibuat untuk 

menanggapi permasalahan pemakaman di kota palembang belum 

terealisasikan secara maksimal. Masih adanya pihak yang membuat 

keuntungan sendiri sebagaimana dibahaskan pada permasalahan diatas, 

selain dari itu, kurangnya pengawasan yang dilakukan,  

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini membahas lebih 

komprehensif tentang Implementasi perda dengan judul “Implementasi 

Peraturan Daerah Kota PalembangNomor 12 tahun 2015 tentang 

Pelayanan Retribusi Pemakaman dalam Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah  (Studi di TPUTalang Petai )”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Kesesuaian tarif retribusi pemakaman pada TPU Talang petai 

plaju dengan perda nomor 12 tahun 2015 tentang pelayanan pemakaman ? 

2. Bagaimana Telaah Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi tata 

aturan Kota Palembang tentang pelayanan pemakaman ?  

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui implementasi perda nomor 12 tahun 2015 tentang 

pelayanan pemakaman  

b. Menjelaskan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi perda 

nomor 12 tahun 2015 tentang pelayanan pemakaman.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran guna untuk pengembangan ilmu 

Hukum Perdata pada umumnya, khususnya mengenai Implementasi 

Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2015 sebagai penerapan yang 

berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2015 tentang pelayanan 

pemakaman.  

b. Praktis 

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat atas berbagai aktifitas 

yang berhubungan pada perda nomor 12 tahun 2015 tentang 

pelayanan pemakaman di TPU Talang petai plaju.  

D. Tinjauan Terdahulu 

Hasil kajian literatur ditemukan beberapa penelitian yang sama 

dengan yang telaah. Maka hal tersebut menjadi bahan acuan dan 

perbandingan bagi penelitian ini. Telaah pustaka yang digunakan dalam studi 

ini diantaranya adalah penelitian yang ditulis oleh Miftah Rahmatullah 

Universitas Syarif  Hidayatullah Jakarta tahun 2011 dengan judul “ Bisnis 

pemakaman dalam perspektif islam “.  
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Dalam penelitian tersebut hasil penelitian bahwa prosedur jual beli 

tanah wakaf untuk pemakaman TPU Pondok gede dan TPU pondok rangon. 

Selain itu juga untuk mengetahui berapa besar retribusi serta bagaimana 

sistem perawatan makamnya. terhadap tanah wakaf yang di jual-belikan 

mencakup waris dan biaya retribusi sebagai tanah wakaf yang dijadikan 

pemesanan ahli waris untuk mendapatkan tanah wakaf tersebut dan pada 

pengenaan biaya yang cukup besar dalam pemakaman tidak selaras dengan 

konsep wakaf dalam islam. Tanah untuk pemakaman yang telah diwakafkan 

tidak boleh di jual-belikan dan sudah menjadi milik publik, sehingga setiap 

warga memiliki hak yang sama untuk memanfaatkannya19.  

Penelitian Andika Adhyaksa Universitas Hasanuddin Makassar tahun 

2017 dengan judul “Tinjauan hukum administrasi negara terhadap pelayanan 

pemakaman di kota makassar” Dalam penelitian tersebut hasil penelitian 

bahwa biaya lahan pemakaman harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

Peraturan Daerah kota Makassar tentang pelayanan pemakaman dan 

pengabuan mayat yakni penggalian dan penguburan jenazah dalam wilayah 

kota serta pengabuan mayat masih ada pihak-pihak yang melakukan tindakan 

pungutan liar terhadap masyarakat yang ingin mengurus pemakaman 

keluarganya, sehingga dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut tidak 

sesuai dengan prosedural yang sudah ditentukan didalam peraturan daerah 

apabila ada pihak yang melakukan pungutan dalam hal pemakaman, serta 

merencanakan akan membuat sanksi kepada pihak-pihak yang tegas untuk 

pihak-pihak yang melanggar peraturan daerah nomor 8 tahun 2009 tentang 

pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat20.  

                                                 
19 Miftah Rahmatullah, bisnis pemakaman dalam perspektif Islam (studi kasus  

komperatif antara TPU pondok dan TPU Pondok Rangon), skripsi tidak diterbitkan, 

Jakarta: 2011. hlm. 67.   
20 Andika Ashyaksa, Tinjauan hukum administrasi negara terhadap pelayanan 

pemakaman di kota makassar, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Hasanuddin  Makassar 

: 2017, hlm. 88 
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Penelitian Sulaiman Affandy Universitas islam negeri sunan kalijaga 

yogyakarta tahun 2015 dengan judul  “Tinjauan hukum islam terhadap praktik 

jual beli tanah pemakaman modern di kabupaten karawang“ dalam penelitian 

tersebut hasil penelitian bahwa yang memperjual belikan kavling tanah untuk 

pemakaman dengan ukuran yang diminta harus sesuai dengan syarat dan 

rukun dan pembelian itu diperbolehkan asalkan tarif pada jual belinya sesuai 

dengan rukun dan syarat21.  

Beberapa penelitian tersebut belum memperlihatkan secara khusus 

kajian sebagaimana dalam penelitian ini. Pada umumnya mereka fokus 

terhadap penerapan peraturan daerah mengenai pelayanan pemakaman serta 

beberapa kasus atas pelayanan pemakaman. Sementara penelaahan melalui 

kajian hukum ekonomi Syari’ah belum dibahas seperti dalam bahasan studi 

ini. 

E. MetodelogiPenelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian field research 

atau dalam penelitian hukum disebut lapangan yaitu penelitian yang 

dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba 

berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa tersebut.  

2. Jenis Dan Sumber Data 

          Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah jenis data 

Kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang berupa makna, pengertian, 

Konsep, Karakteristik, Gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu 

fenomena, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta 

disajikan secara naratif22. Dalam penelitian ini menggunakan data 

                                                 
21 Sulaiman Affandy, Tinjuan hukum Islam terhadap praktik jual beli tanah 

pemakaman modern dikabupaten karawang (studi kasus: pemakaman san diego hilis dan 

al-azhar), skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : 2015, hlm.124.  
22 Muri Yusuf, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian 

Gabungan, Jakarta : Prenada Media Group, 2016, hlm.328.  
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Kualitatif seperti Konsep Implementasi, Pelayanan Pemakaman dan hal-

hal lain yang berhubungan dengan penelitian.  

Data yang menjadi sumber di dalam penelitian ini adalah  

a. Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama 

dimana sebuah data dihasilkan23. Data primer dapat berupa 

keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara 

langsung dengan permasalahan diteliti.  

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada24. 

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, hasil-hasil penelitian.  

3. Lokasi TPU Talang Petai  

            Lokasi dengan alamat di Jalan Raya No. 6 Kelurahan Plaju Darat 

Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Alasan 

pengambilan lokasi tersebut, yaitu: 

a. Masyarakat Plaju memiliki Tempat pemakaman umum hanya 1 yang 

berdekatan dengan warga sehingga masyarakat disana banyak 

memilih tempat pemakaman umum talang petai plaju  

b. Mengetahui aktivitas dari tempat pemakaman umum talang petai yang 

terjadinya pada suatu biaya sewa untuk menguburkannya ahli waris ke 

tempat istirahat yang terakhir sehingga adanya suatu perbedaan 

mengenai aktivitas tersebut.  

4. Subjek Penelitian 

        Subjek penelitian sebagai pelaku bahasa yang merupakan sasaran 

pengamatan atau informasi pada suatu penelitian25. Subjek penelitian 

                                                 
23 Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi Kualitatif, Jakarta: 

Kencana, 2013, hlm.129.  

  24 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya, 

Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.58.  
25Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2010, hlm.132.  
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ini menggunakan teknik sampling Purposive yaitu teknik pengambilan 

pada sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu26.  

 Adapun Subjek Pada Penelitian ini adalah:  

1. Ahli waris ( Keluarga yang meninggal)  

2.  Pengurus Tempat Pemakaman Umum Talang Petai  

3. Staf Pegawai Perumahan Permukiman dan Kawasan Wilayah Kota 

Palembang.  

5. Teknik Pengumpulan Data  

       Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa cara yaitu:  

a. Metode Wawancara  

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara27. Dalam metode penelitian ini pewawancara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau orang 

yang diwawancarai mengenai pemungutan tarif pada pelayanan 

pemakaman.  

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian sosial. dalam penelitian 

dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, 

yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data 

yang diperlukan dalam penelitian28.  

                                                 
26Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2016, 

hlm.82.  
27M. Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi, Jakarta: 

Kencana  Prenada Media Group, 2013, Hlm.133. 
28Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003, 

hlm.31.  
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6. Teknik analisis data 

       Analisis data peneliti  menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

yaitu menggambarkan, atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh 

masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual 

dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif 

yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang 

bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat 

dipahami dengan musah.  

F. Sistematika Pembahasan  

Untuk memudahkan dalam memenuhi pengertian-pengertian dan 

memperlajari skripsi ini, penulisan disusun secara sistematis menjadi sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan sebagian gambaran umum tentang penulisan 

skripsi ini. Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metodelogi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL  

Pada bab ini menjelaskan tentang Pembahasan Implementasi, Konsep 

Dasar Implementasi, Pelayanan pemakaman, Nilai – Nilai Peraturan 

daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2015, Pelayanan Pemakaman 

Dalam Syariah Islam, serta Nilai Ekonomi Pada Retribusi Pelayanan 

Pemakaman 

BAB III GAMBARAN UMUM TPU TALANG PETAI PLAJU 

Pada bab ini membahas tentang sejarah tempat pemakaman umum 

talang Petai plaju, Struktur Organisasi Program, Standar Operasional 

Prosedur TPU Talang Petai , serta Mekanisme Pemakaman.  
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BAB IV PEMBAHASAN  

Pada bab ini membahas mengenai implementasi Peraturan daerah 

Nomor 12 tahun 2015 tentang pelayanan pemakaman di TPU talang 

petai plaju kota palembang dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah 

pada hasil peneliti yang dilakukan.  

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian pembahasan 

dalam penelitian. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan 

di bab-bab seluruhnya dan juga berisi beberapa saran untuk 

pengembangan penelitian ini lebih lanjut. 

 


