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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya 

dapat diketahui bahwa pencapaian dibidang keberatan dan banding cukup baik, 

namun pada kondisi dilapangan masih terdapat permasalahan yang masih 

menghambat proses penyelesaian permohonan yang kemungkin juga masih 

ditemukan pada bidang yang lainnya, diantaranya terkait pada pembagian berkas 

permohonan, keterbatasan jumlah penelaah keberatan dan pelaksana juga sangat 

berpengaruh karena harus bisa memanajemen waktu masing-masing penelaah dan 

keberatan dalam melaksanakan penyelesaian, rangkaian pengawasan penyelesaian 

berkas juga yang belum optimal. 

 

5.2  Saran 

sebagai upaya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi diperlukan 

suatu sistem aplikasi yang khusus digunakan untuk pengadministrasian dan 

penyelesaian permohonan keberatan, non keberatan dan permohonan lainnya yang 

mampu mengakomodasi keseluruhan proses permohonan tersebut, mulai dari 

penginputan data wajib pajak sebagai tahap awal penerimaan berkas di KPP 

sampai dengan produk hukum diterbitkan dan sampai kepada bidang Keberatan 

dan Banding dan disampaikan ke PK (Penelaah Keberatan). Dengan aplikasi 

tersebut juga diharapkan dapat menjadi media pengawasan baik bagi atasan 

maupun bagi bidang penelaah keberatan dan banding, keunggulan lainya bisa 
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mempercepat proses penelesaian tersebut dengan waktu yang cepat karena 

pendistribusian ke bidang penelaah juga lebih cepat tersampaikan sebagimana 

dimaksud dalam SE-11/PJ/2014 dan SE-17/PJ/2014 tidak akan menjadi kendala 

lagi. 

 Dengan adanya aplikasi terintegrasi tersebut diharapkan tercipta 

keseragaman pada semua unit kerja DJP dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

terkait dengan penyelesaian keberatan dan banding dan pengurangan dari wajib 

pajak juga cepat terselesaikan karena dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja dan layanan melalui sistem tersebut, maka unit kerja bidang 

keberatan dan banding khususnya pada penelaah yang fungsinya untuk mengecek 

pengajuan permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak juga mendapat 

kemudahan. 
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