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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah disajikan oleh penulis 

mengenai “Prosedur Pengajuan Keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) PBB P2 di Kabupaten Sukabumi”, maka penulis dapat  menarik 

kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi 

terkait dan akademis guna meningkatkan efesiensi pelayanan. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan Laporan Tugas Akhir ini, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hal-hal yang dapat menimbulkan keberatan atas penetapan SPPT PBB P2 

adalah perbedaan data di lapangan dengan data yang tercantum dalam isi 

material SPPT PBB P2 tersebut. Isi material tersebut yaitu perbedaan luas bumi 

dan bangunan, NJOP, dan perbedaan penafsiran ketentuan peraturan PBB P2. 

2. Prosedur pengajuan keberatan atas SPPT PBB P2 dimulai dengan membuat 

surat keberatan dan melengkapi persyaratan atau dokumen pendukung, surat 

tersebut ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sukabumi, yang disampaikan 

secara langsung ke kantor pelayanan BAPENDA. 

3. Upaya penyelesaian keberatan SPPT PBB P2 dimulai dengan meneliti 

keberatan, jika dokumen permohonan keberatan tidak memenuhi persyaratan 

maka keberatan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Setelah meneliti 

keberatan yang diajukan maka selanjutnya BAPENDA atau pejabat yang 
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ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan secara langsung ke lokasi objek pajak 

yang dimaksud, hasil dari pemeriksaan tersebut akan dibahas dan diklarifikasi 

bersama Wajib Pajak bersangkutan, sehingga BAPENDA atau pejabat yang 

ditunjuk dapat memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan tersebut. 

5.2 Saran 

Adapun saran terkait prosedur pengajuan keberatan dan upaya penyelesaian 

keberatan atas SPPT PBB P2 yang dapat penulis berikan, yaitu sebagai berikut : 

1. Melihat dari hal-hal yang dapat menimbulkan keberatan atas SPPT PBB P2, 

maka diharapkan BAPENDA terus memberikan fasilitas dan pelayanan yang 

dapat lebih mudah dijangkau oleh Wajib Pajak maupun Kolektor Desa atau 

Kecamatan agar dapat memperbaharui keadaan objek pajaknya secara cepat. 

Sosialisasi ketentuan peraturan terbaru terkait PBB P2 tidak hanya dilakukan 

kepada koordinator wilayah saja, tetapi juga kepada perwakilan masyarakat 

seperti Ketua Rukun Tetangga (RT), agar informasi tersebut dapat dengan 

cepat disampaikan kepada Wajib Pajak lainnya. 

2. Adanya prosedur pengajuan keberatan atas SPPT PBB P2 ini dapat dijadikan 

standar bagi Wajib Pajak agar tidak terjadi kesalahan atau kekurangan dalam 

mengajukan keberatan, agar pengajuan tersebut dapat diproses dengan cepat 

oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

3. Agar mempercepat proses penyelesaian tersebut semua pihak terkait di 

BAPENDA dapat bekerja sama dengan saling mengawasi. Selain dapat 

mempercepat proses penyelesaian tersebut, kerja sama dengan saling 
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mengawasi juga dapat menghindari terjadinya kekeliruan dalam menganalisis 

dan memutuskan hasil keberatan tersebut. 

4. Untuk mempermudah memperoleh data Wajib Pajak yang telah mengajukan 

keberatan dalam satu tahun, BAPENDA perlu melakukan rekap data setiap kali 

terjadi pengajuan keberatan maupun setelah pengajuan keberatan diproses. 

Melalui rekap tersebut juga dapat diketahui jumlah PBB P2 yang tidak 

terealisasi yang berasal dari keputusan keberatan. 


