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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

1. Kesimpulan Teoritis 

Berdasarkan kajian teori sebagaimana dipaparkan di depan, dapat dikemukakan 

kesimpulan teoritis sebagai berikut: 

a. Pemerintahan merupakan lembaga negara yang menjalankan proses untuk 

memerintah sehingga tercapinya tujuan negara. Sistem pemerintahan yang ada 

di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, secara vertikal dan horizontal. 

Kekuasaan vertikal bersifat atasan dan bawahan, sedangkan kekuasaan 

horisontal terjadi antar lembaga pemerintahan. 

b. Lembaga pemerintahan adalah sistem atau proses yang terstruktur dan 

digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

c. Penyelenggaraan pemerintahan merupakan penggunaan atau penyelenggaraan 

kekuasaan oleh pemerintah untuk mengelola urusan-urusan negara. 

Peyelenggaraan pemerintah pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, 

lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Sedangkan penyelenggaraan 

pemerintah daerah dilakukan oleh DPRD sebagai badan legislatif, gubernur 

dan wakil gubernur sebagai lembaga eksekutif. 

d. Pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan 

mempunyai tugas dan kewajiban yang sudah diatur dalam perundang-

undangan. Pemerintah pusat dan daerah mempunyai hubungan dalam 



139 
 

penyelenggaraan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan 

sumber daya alam dan sumber daya lainnya. 

e. Asas penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan asas yang harus 

dijalankan dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan. Asas penyeleng-

garaan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan. 

f. Asas tugas pembantuan merupakan pemberian tugas pemerintah pusat atau 

daerah kepada pemerintah di bawahnya atau yang lebih rendah untuk 

melaksanakan tugas tertentu yang tingkatannya lebih atas.  

g. Tugas pembantuan yang diberikan oleh kabupaten kepada desa mencakup 

sebagian tugas bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten 

termasuk sebagian tugas yang wajib dilaksanakan kabupaten meliputi 

pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, 

perhubungan industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, 

pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. 

2. Kesimpulan Hasil Penelitian 

a. Implementasi asas tugas pembantuan dalam pemerintahan desa pada 

pengelolaan PBB di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo. Penerimaan SPPT dari kecamatan dilaksanakan pada awal bulan 

April, petugas kecamatan mengundang kepala dusun berkumpul di kecamatan 

untuk menerima SPPT yang kemudian akan dibagikan kepada wajib pajak. 

SPPT yang diterima desa sesuai dengan jumlah yang ada di SK dan buku 

DHKP PBB.  Pendistribusian SPPT kepada wajib pajak dilakukan dengan 



140 
 

mendatangi langsung ke rumah masing-masing wajib pajak (door to door). 

Pelaksanaan fungsi kontrol pendistribusian SPPT dari kepala desa yaitu dengan 

mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pendistribusian SPPT oleh kepala 

dusun kepada wajib pajak. Kepala desa juga memantau terkait penyampaian 

SPPT kepada wajib pajak sudah sampai atau belum serta memberikan 

himbauan kepada wajib pajak untuk segera melunasi pajak terutangnya 

sehingga tidak terjadi tunggakan.  

b. Kendala dalam implementasi asas tugas pembantuan dalam pemerintahan desa 

pada pengelolaan PBB di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo. Selama pengelolaan PBB diperbantukan ke pemerintahan desa, 

dalam hal penerimaan SPPT dari kecamatan tidak ada kendala yang dihadapi. 

Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pendistribusian SPPT 

kepada wajib pajak antara lain: alamat wajib pajak yang ada di luar kota/di 

luar Desa Gonilan sehingga SPPT tidak sampai kepada wajib pajak, nama 

wajib pajak dengan objek pajak yang sama (dobel) sehingga salah satu SPPT 

tersebut harus dihapuskan, kekeliruan nama wajib pajak karena kepemilikan 

objek pajak tersebut sudah menjadi wajib pajak yang baru, dan kesalahan 

menuliskan nama atau alamat wajib pajak sehingga wajib pajak tersebut harus 

membetulkannya. Pelaksanaan fungsi kontrol pendistribusian SPPT dari kepala 

desa tidak menemukan kendala. Hal ini dikarenakan kepala desa selalu 

mengkoordinir, memantau pendistribusian SPPT. Kepala desa juga telah 

mendiskusikan kepada kepala dusun terkait permasalahan yang ditemui ketika 

pendistribusian SPPT. 
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c. Solusi dari kendala dalam implementasi asas tugas pembantuan dalam 

pemerintahan desa pada pengelolaan PBB di Desa Gonilan Kecamatan Karta-

Sura Kabupaten Sukoharjo. Dalam pelaksanaan pendistribusian SPPT dari 

kecamatan tidak menemukan kendala sehingga tidak ada solusi yang telah 

dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Solusi yang telah dilakukan 

untuk mengatasi kendala dalam pendistribusian SPPT, yaitu: alamat wajib 

pajak yang ada di luar kota dan SPPT tidak tersampaikan, maka SPPT itu kita 

kembalikan lagi ke kecamatan, ketika ada wajib pajak dengan objek pajak 

yang sama (dobel), wajib pajak menghapus salah satu dengan membetulkan di 

kantor DPPKAD kabupaten, ketika wajib pajak itu sudah berganti kepada 

pihak ke tiga maupun ke empat padahal SPPT itu masih atas nama pihak 

pertama, maka dicari sampai ketemu wajib pajak yang terakhir. Sehingga 

SPPT bisa diterbitkan dan SPPT yang salah tersebut dikembalikan ke 

kecamatan, ketika terdapat kekeliruan penulisan nama maupun alamat, wajib 

pajak membetulkan di kantor DPPKAD Kabupaten sehingga tidak terjadi 

kekeliruan dalam penulisan di SPPT berikutnya. Dalam pelaksanaan fungsi 

kontrol pendistribusian SPPT dari kepala desa, tidak ada solusi karena memang 

tidak ada kendala ketika melaksanakan fungsi kontrol dalam pendistribusian 

SPPT.  

 

B. IMPLIKASI 

Pengelolaan PBB di desa merupakan salah satu tugas pembantuan yang 

diberikan kabupaten kepada desa. Tugas tersebut meliputi penerimaan SPPT dari 
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kecamatan, pendistribusian SPPT kepada wajib pajak, dan fungsi kontrol 

pendistribusian SPPT dari kepala desa. Dalam implementasinya terdapat beberapa 

kendala, diantaranya yaitu:  kesalahan dalam penulisan nama atau alamat, tempat 

tinggal wajib pajak yang di luar Desa Gonilan, dan wajib pajak yang dobel SPPTnya. 

Dari berbagai kendala tersebut menjadi penyebab tidak terdistribusikannya SPPT 

kepada wajib pajak, maka pihak desa hendaknya melakukan pendataan terhadap wajib 

pajak yang ada di Desa Gonilan dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan 

dalam penulisan nama ataupun alamat dalam SPPT sehingga SPPT akan mudah 

didistribusikan kepada wajib pajak. Selain itu, wajib pajak juga harus pro aktif dalam 

pendataan kepemilikan bumi dan bangunan agar tersukseskannya pajak daerah. 

 

C. SARAN 

Sebagai salah satu upaya untuk ikut mengembangkan pemikiran dalam rangka 

meningkatkan pengelolaan PBB di desa, maka penulis perlu menyampaikan beberapa 

saran yaitu: 

1. Terhadap Pemerintah Kabupaten 

a. Pemerintah kabupaten hendaknya lebih tegas dalam menerapkan suatu aturan, 

sehingga tidak ada masyarakat yang tidak membayar PBB dan tidak ada 

tunggakan pembayaran. 

b. Pemerintah kabupaten hendaknya memberikan pengertian akan pentingnya 

membayar PBB. 

c. Pemerintah kabupaten hendaknya bekerja sama dengan pemerintah desa untuk 

menyadarkan masyarakat untuk tertib dalam membayar PBB. 
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2. Terhadap Pemerintah Desa 

a. Pemerintah desa hendaknya menjalankan tugas pembantuannya dengan baik. 

b. Pemerintah desa hendaknya lebih intens dalam menghimbau masyarakat untuk 

membayar PBB. 

c. Pemerintah desa hendaknya bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk 

menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar PBB. 

d. Pemerintah desa hendaknya mendata wajib pajak yang ada di Desa Gonilan 

terkait kepemilikan tanah dan bangunan, sehingga kendala yang ada dapat 

diminimalisisr. 

3. Terhadap Masyarakat 

a. Masyarakat hendaknya memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak. 

b. Masyarakat hendaknya bekerja sama dengan pemerintah desa dan pemerintah 

kabupaten apabila ada perpindahan kepemilikan tanah atau bangunan, sehingga 

mudah dilacak kepemilikan tanah dan bangunannya serta memudahkan petugas 

dalam mengelola PBB. 

4. Terhadap peneliti selanjutnya 

a. Semoga ada pengkajian yang lain sehingga ada penemuan baru dalam 

penelitian selanjutnya. 

b. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat membantu serta memberi 

sumbangan pemikiran bagi peneliti yang sejenis di masa yang akan datang. 


