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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang

Burung Walet di Kecamatan Keritang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan

yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah adalah produk hukum yang penting dan strategis

berkenaan dengan penerapan otonomi daerah dalam sistem

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang

Pemerintahan Daerah. Perda menjadi instrumen hukum bagi Pemerintah

Daerah dalam mengelola jalannya Pemerintahan Daerah. Diterapkannya

Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak

Sarang Burung wallet merupakan wujud kebijakan pemerintah daerah

Kabupaten Inhil yang harus diimplementasikan dalam rangka penertiban

pengusaha penangkaran sarang burung walet. Walaupun peraturan daerah

telah dikeluarkan  tapi masih timbul permasalahan dalam pelaksanaannya

ini terbukti dengan adanya penangkar sarang burung wallet yang belum

memngurus izin  penangkaran sarang burung walet. Selain itu pemerintah

daerah belum maksimal mengadakan penyuluhan atau sosialisasi peraturan

daerah dan tingkat pelayanan masih kurang ditambah lagi penerapan

sanksi yang tidak pernah dilaksanakan hanya berupa denda atau teguran.
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2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Indragiri Hilir Dan Dinas

Pendapatan Daerah belum maksimal. Dimana masih banyak sebagian dari

pengusaha penangkar sarang burung wallet yang tidak mengetahui

keberadaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak

Sarang Buruung Walet ini dan arti penting Peraturan Daerah tersebut.

Sejauh ini sosialisai hanya dilakukan oleh pemerintah daerah hanya berupa

penyuluhan dikantor Camat dan Lurah itupun tidak sering dan dan kurang

menyentuh lapisan penangkar sarang burung wallet karena tidak disemua

Kecamatan yang ada di Kabupaten Inhil yang mendapatkan penyuluhan

atau sosialisasi. Dinas pendapatan daerah juga telah berusaha untuk

mensosialisasikan berupa di media cetak yaitu Koran dan media elektronik

Televisi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil.

6.2. Saran

Adapun saran dan masukan yang dapat peneliti berikan adalah :

1. Dalam membuat kebijakan seharusnya pemerintah lebih tegas, apalagi

didalam menjalankan kebijakan tersebut, demikian juga didalam

mengawasi para pengusaha penangkaran sarang burung wallet, karena

apabila pemerintah tegas maka merekapun juga takut melanggar

peraraturan 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 wallet

yang kurang memperhatikan peraturan yang ada. Terutama sosialisasi
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terhadap perda yang merata, tidak hanaya di pusat kota tembilahan saja

tetapi merata kedaerah-daerah yang masyarakatnya banyak memeiliki

usaha penangkaran sarang burung wallet.

3. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil dan instansi-instansi

terkait harus melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap

penangkaran liar atau yang belum memiliki surat izin penangkaran sarang

burung wallet.

4. Mempermudah sistem pelayanan dan administrasi terhadap para pengusaha

dalam pengurusan surat izin usaha penangkaran sarang burung walet agar

pengusaha tidak merasa kesulitan dan berbelit-belit dalam pengurusan izin.

5. Dalam pelaksanaan pendataan harus diterapkan alamat subjek pajak karena

wajib pajak yang memiliki objek pajak lebih dari satu tempat cenderung

untuk menyewakan gedung tersebut sebagai ruko dan pemilik ditempat lain

sehingga juru pungut tidak menjadi binggung dalam melaksanakan

pemungutan.

6. Dispenda membentuk tim pengawasan yang ditugaskan untuk mengawasi

setiap kegiatan panen yang dilakukan oleh pengusaha maupun masyarakat,

dengan demikian tim pengawas mengetahui seacara langsung pengahasilan

dalam setiap panen yang dilakukan.

7. Dalam melakukan sosialisasi Dispenda harus memberikan pemahaman

tentang tatacara perhitungan sehingga masyarakat tidak merasa keberatan

atas ketetapan yang telah ditetapkan, selain itu masyarakat memiliki
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taksiran tentang pajak yang harus dibayar jika mereka paham tentang

tatacara menghitung besar pajak yang dibayar.

8. Dispenda harus lebih teliti dalam menetapkan pajak sehingga tidak akan

menimbulkan masalah dikemudian hari.

9. Dalam pengimplementasi hendaknya pegawai melakukan pendekatan

persuasive kepada wajib pajak sehigga mereka dengan senang hati

membayar pajak sarang burung wallet.

10. Pengusaha diharapkan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya

tentang fakta dilapangan  mengenai hasil panen sarang burung walet,

sehingga pihak dispenda dapat memaksimalkan pajak tersebut.

11. Pemerintah daerah juga seharusnya juga dapat melakukan pengawasan

dampak penangkaran sarang burung walet terhadap  lingkungan agar

lingkungan lebih bersih dan masyarakat lebih nyaman.

12. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih

mendalam terhadap objek permasalahan ini.


