
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

pada bab V mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang burung Walet, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 

Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet : 

Target yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan 

realisasi Pajak Sarang Burung Walet belum memenuhi target yang telah 

ditetapkan.  

a. Komunikasi 

1) Lemahnya pendataan menjadi salah satu penyebab sulitnya 

melakukan komunikasi atau sosialisasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak 

Sarang Burung Walet. 

2) Kurang taatnya para pemilik/pengusaha sarang burung walet dalam 

membuat izin mendirikan bangunan (IMB) juga menjadi salah satu 

penyebab sulitnya komunikasi dan sosialisasi sekaligus menjadi 

sumber lemahnya pendataan bangunan sarang burung walet yang 

ada. 
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b. Sumber Daya 

Terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya finansial 

tidak ada masalah. Namun perlu difikirkan kembali mengenai cara dan 

strategi yang lebih komprehensif guna menerapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang pajak sarang 

burung walet dan dalam rangka memaksimalkan pemungutan pajak 

sarang burung walet. 

c. Disposisi 

Pengetahuan dan pemahaman baik pihak Badan Pendapatan 

Daerah UPT Kecamatan Mandah dan para pengusaha sarang burung 

walet sangat lemah. Pihak implementor sangat sulit melaksanakan 

aturan karena lemahnya basis data bangunan sarang burung walet. 

Sedangkan pengetahuan pengusaha sarang burung walet pun sangat 

terbatas. Sikap penerimaan dari masyarakat pun tidak mendukung jika 

pembangunan sarang burung walet tidak memperhatikan kondisi dan 

situasi di sekitar terutama larangan bangunan sarang burung walet 

dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah. 

d. Struktur Birokrasi 

Kelemahan pendataan menjadi salah satu penghambat dalam 

rangkaian kerja birokrasi. Struktur Birokrasi dari level bawah sampai 

dengan tingkat atas, kurang terjalin komunikasi dan koordinasi 

sehingga penerapan aturan sangat sulit untuk dilaksanakan. 
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2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang 

Burung Walet. 

Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

Nomor 22 Tahun 2010, yakni ketersediaan sumber daya manusia dalam 

pelaksanaan operasional, anggaran yang kurang untuk pembiayaan 

pengawasan dan monitoring terhadap pengusahaan sarang burung walet, 

Sosialisasi yang tidak merata dari pemerintah Daerah Kabupaten Indargiri 

Hilir tentang Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 

2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet sehingga masih ada beberapa 

pengusaha yang tidak mengetahui adanya peraturan daerah tersebut. 

ketersediaan fasilitas  yang mendukung juga tidak tersedia dengan baik 

dan organisasi dan manajemen yang belum jelas dalam pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010, khususnya di 

Kecamatan Mandah. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan-kesimpulan yang ada, 

maka untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam 

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indargiri Hilir Nomor 22 Tahun 

2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet, dengan ini penulis menyarankan 

rekomendasi sebagai berikut : 

1. Dalam membuat kebijakan seharusnya pemerintah lebih tegas, apalagi 

didalam menjalankan kebijakan tersebut, demikian juga didalam mengawasi 
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para pengusaha sarang burung walet, karena apa bila pemerintah tegas maka 

mereka pun juga takut melanggar peraturan tersebut, selama ini pemerintah 

belum pernah memberikan sanksi yang tegas terkait pelanggaran-pelanggaran 

yang sebenarnya banyak terjadi dilapangan. 

2. Perlu adanya sosialisasi lagi dari pemerintah terhadap pengusaha walet yang 

kurang memperhatikan peraturan yang ada.  

3. Diperlukan melalui Badan Pendapatan Daerah UPT Kecamatan Mandah untuk 

melakukan sosialisasi terhadap para pengusaha sarang burung walet secara 

intensif dan berkesinambungan. 

4. Diperlukan wadah, forum, atau sejenis paguyubun bagi pengusaha sarang 

burung walet sehingga memudahkan komunikasi dan sosialisasi. 

5. Pembuatan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis untuk penerapan 

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang 

Pajak Sarang Burung Walet, sehingga dapat memudahkan aparatur dan 

pengusaha 

6. Penelitian lanjutan. Penelitian ini masih cenderung didasarkan dari hasil 

wawancara dan observasi lapangan yang terbatas tentang waktunya, hal ini 

mengandung banyak kelemahan. Untuk peneliti-peneliti berikutnya yang 

berminat pada bidang kaji yang sama, dianjutkan untuk melihat Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang 

Pajak Sarang Burung Walet secara lebih komprehensif dan teliti. Salah 

satunya, penelitian lanjutan mengenai pengaruh pendataan Pajak Sarang 

Burung Walet terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 


