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BAB VI 

PENUTUP 

 

VI.1  Kesimpulan 

Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dilakukan 

dengan cara mencetak SPPT oleh Dispenda kemudian Dispenda 

menyampaikan SPPT kesetiap wajib pajak melalui kecamatan, kemudian 

kepala desa bekerja sama dengan UPT dan kolektor untuk menyampaikan 

SPPT kepada wajib pajak, wajib pajak juga dapat membayar PBB nya 

melalui kantor POS. 

Dalam pengelolaan data PBB, sejak peralihan pengelolaan PBB dari 

KPP Rengat ke Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada 1 Januari 2014, dari 

20 Kecamatan yang terdiri dari 236 Desa Dispenda Kabupaten Indragiri 

Hilir telah melakukan perbaikan data PBB di 17 kecamatan yang terdiri dari 

30 Desa.  

Dalam melaksanakan pendistribusian ketetapan dan penagihan PBB, 

Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir membuat kebijakan memberikan denda 

sebesar 2% perbulan kepada wajib pajak yang tidak membayar tunggakan 

PBB sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan. 

Adapun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan 

daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan pendapatan asli 
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daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-

P2) dapat dilihat  sebagai berikut: 

1. Melakukan pendataan ulang, namun dalam pelaksanaanya pendataan 

yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

belum Maksimal. 

2. Mensosialisasikan arti pentingnya membayar  pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). 

3. Mengalihkan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

(PBB-P2) yang objeknya terdapat dalam pajak bumi dan bangunan 

perhutanan, perkebunan, dan pertambangan (PBB-P3) yang saat ini 

masih dikelola oleh KPP Rengat yang akan dilaksanakan pada awal 

januari 2017. 

4. Memeberikan reward kepada wajib pajak yang patuh, akan tetapi 

pelaksanaanya belum maksimal karena untuk tahun ini tidak ada 

anggaran dananya. 

 

VI. 2 Saran 

Dari kesimpulan diatas terhadap analisis pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi dinas pendapatan daerah kabupaten Indragiri Hilir dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 
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1. Pendataan hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh dan maksimal 

agar pendapatan dari sektor PBB-P2 meningkat. 

2. Meningkatkan lagi sosialisasi arti pentingya membayar pajak supaya 

masyarakat sadar akan pentingya membayar pajak. 

3. Dispenda hendaknya menganggarkan dana setiap tahunya untuk 

pemberian reward kepada wajib pajak agar pemberian reward setiap 

tahun dapat terlaksana. 

4. Untuk penulisan selanjutnya, penulis menyarankan kepada peneliti yang 

lain untuk melakukan penelitian lanjutan dari penelitian ini yang lebih 

memfokuskan pada inovasi Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir dalam 

menciptakan kepatuhan wajib pajak. 

 

 


