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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 

 Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi kebijakan Pajak 

bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak 

daerah Kota Bandar Lampung masih belum maksimal khususnya terkait 

Kebijakan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berimbas 

pada kenaikan PBB-P2 300%, adapun variabelnya sebagai berikut: 

1. Ukuran yang digunakan dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak sesuai 

Peraturan Walikota yaitu dengan pendekatan data pasar melalui daftar 

biaya komponen bangunan (DBKB) sesuai harga pasar dan ditentukan 

berdasarkan zona nilai tanah (ZNT) di setiap jalannya baik jalan 

protokol maupun lingkungan. 

2. Sumber-sumber kebijakan PBB-P2 ini belum memadai yaitu dari 

kurangnya biaya atau insentif survei ke lapangan, dan kurangnya 

kemampuan pegawai dalam teknologi informasi, serta PBB-P2 masih 

dalam bentuk rancangan SOP. 
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3. Komunikasi hanya di internal pemerintah Kota beserta Kepal UPT, dan 

masyarakat sebagai wajib pajak tidak disosialisasikan, masyarakat 

mengakui tidak ada survei atau pendataan. 

4. Karakteristik badan pelaksana disesuaikan pada Keputusan Walikota 

tentang pembentukan tim pelaksana pendaerahan PBB-P2, namun 

dalam pelaksanaanya masih terdapat tumpah tindih tugas antar pegawai. 

5. Kecenderungan Pelaksana mendukung segala kebijakan yang 

dikeluarkan Pemerintah Kota untuk merealisaikan ukuran dan tujuan 

kebijakan PBB-P2. Namun belum adanya sistem penghargaan dan 

sanksi bagi pegawai Dinas Pendapatan Kota. 

6. Kondisi sosial, ekonomi, politik belum diperhatikan dalam pelaksanaan 

penetapan NJOP ini yaitu dari tidak adilnya tarif PBB-P2 adanya 

ketidakseimbangan nilai pajak berdasarkan golongan, sehingga tarif 

PBB-P2 cenderung disamaratakan khususnya penyesuaian NJOP di 

jalan lingkungan. 

7. Fakto penghambat dalam implementasi PBB-P2 ialah kurang intensitas 

komunikasi dan sosialisasi, kurangnya pemahaman pegawai mengenai 

penyesuaian NJOP, dan kemampuan dalam komputerisasi. 
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran 

yang ditujukan penulis untuk Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung: 

1. Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung perlu segera melakukan 

sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai wajib pajak 

dan memberitahukan dasar dan tujuan kebijakan penyesuaian NJOP 

agar lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak. 

2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung sebaiknya segera 

mensahkan standar operasional prosedur, memberikan sanksi dan 

penghargaan kepada pegawai agar termotivasi untuk memaksimalkan 

kinerjanya dan memperbaiki segala kekurangan yang ada mulai dari 

sarana prasarana penunjang loket pelayanan dan komputerisasi yang 

baik dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada pegawai. 

3. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung perlu mengkaji 

kembali kenaikan PBB-P2 dengan mempertimbangkan kesulitan 

ekonomi yang dihadapi masyarakat golongan menengah ke bawah, 

kondisi tanah dan bangunan pendataannya harus menyeluruh. 

4. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung perlu melakukan 

pendataan secara menyeluruh kepada semua golongan dengan 

menggunakan metode pengitungan yang benar dan adil yaitu beban 

pajak haruslah sama besar dengan kedudukan ekonomi yang sama dan 

kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan 

sumbangan yang lebih besar sehingga nantinya dapat tercapai 

pembangunan yang berorientasi kepentingan publik. 


