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Retribusi Makam Pasien Covid di Kota Pasuruan Ditanggung 

Pemkot 

 

 
https://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/07/01/2021/retribusi-makam-pasien-covid-di-kota-

pasuruan-ditanggung-pemkot/ 

 

PASURUAN, Radar Bromo – Ratusan pasien positif Covid-19 yang meninggal di Kota 

Pasuruan dimakamkan di beberapa Tempat Pemakaman Umum (TPU). Paling banyak 

jenazah dimakamkan di TPU Pohjentrek 2 yang memang sejak awal diperuntukkan pasien 

positif yang meninggal. 

Khusus pasien Covid yang meninggal, pihak keluarga pasien itu tidak ditarik retribusi. 

Melainkan dibebankan ke Pemkot Pasuruan yang menanggungnya melalui APBD 2020. 

Besaran retribusi dari ratusan makam itu sendiri mencapai Rp 5,7 juta. 

Kepala UPT Pemakaman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota 

Pasuruan Wisnu Bagya Winarsa menerangkan, besaran retribusi setiap makam senilai Rp50 

ribu. 

Tetapi ada kebijakan tersendiri mengenai makam pasien positif Covid-19. “Jadi untuk pasien 

positif yang meninggal, retribusi makamnya ditanggung pemkot,” terangnya. 

Hingga akhir tahun lalu, ada sebanyak 114 jenazah pasien positif Covid-19 yang 

dimakamkan. Pemakamannya tersebar di beberapa TPU. Yaitu sebanyak 94 makam di TPU 

Pohjentrek 2; 7 makam di TPU Gadingrejo; 6 makam di TPU Bugul Kidul; 4 makam di TPU 

Purut 1; 1 makam di TPU Purut 2 ; dan 2 makam di TPU Temenggungan. 
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“Totalnya ada 114 makam pasien positif pada 2020. Jadi besaran retribusi yang dibebankan 

dari APBD senilai Rp 5,7 juta,” sebutnya. (tom/mie) 

Sumber Berita :  

https://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/07/01/2021/retribusi-makam-pasien-covid-di-kota-

pasuruan-ditanggung-pemkot/ 

Catatan : 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa: 

a. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 

ayat 64); 

b. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan 

barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan (Pasal 1 ayat 65); 

c. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan (Pasal 1 ayat 66); 

d. Objek retribusi adalah; a. Jasa umum; b. Jasa usaha; c. Perizinan tertentu (Pasal 108 ayat 

1); 

e. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1) 

huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum (Pasal 108 ayat 2); 

f. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah 

daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan (Pasal 109); 

g. Pada Pasal 110 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa retribusi pelayanan pemakaman dan 

pengabuan mayat termasuk dalam jenis retribusi jasa umum; 

h. Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 

yang meliputi: a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan 

pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; b. sewa tempat pemakaman atau 

pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah (Pasal 114). 


