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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Prosedur pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

dalam proses pelaksanaannya dilaksanakan oleh unit pelayanan pendapatan

daerah. Tugas dari unit pelayanan pendapatan daerah ini adalah melaksanakan

penagihan pajak air yang penetapannya sudah ditetapkan oleh dinas teknis.

Dinas teknis itu sendiri adalah suatu instansi pemerintah yang mempunyai

kewenangan dalam menetapkan dan menghitung besarnya pajak air yang harus

dibayarkan oleh wajib pajak.

Pada saat pelaksanaan pemungutannya pajak pengambilan dan

pemanfaatan air permukaan pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi

Wilayah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek melalui berbagai tahapan di

antaranya yang pertama yaitu dengan penetapan SIPA (Surat Ijin Pengambilan

Air), kemudian di daptarkan, diserahkan bukti NPA (Nilai Perolehan Air),

pelaporan, penetapan dan ketetapan pajak, kemudian pendistribusian SKPD (Surat

Ketetapan Pajak Daerah), dan yang terakhir melakukan transaksi pembayaran.

Transaksi pembayaran pajak air ini dapat dilakukan melalui tiga cara

antara lain transfer via bank, giro bilyet serta wajib pajak yang bersangkutan

membayarkan sendiri besarnya pajak yang terutang ke Unit Pelayanan Pendapatan

Pajak Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek.

Pada kenyataannya, pihak-pihak yang ditugaskan untuk melayani wajib

pajak dalam pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Wilayah Kabupaten

Bandung 1 Rancaekek sering menemui berbagai hambatan-hambatan. Namun,

dalam setiap melaksanakan tugas-tugasnya para petugas Unit Pelayanan

Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek ini selaku

pihak penagih pajak air mereka selalu mengantisipasi segala kemungkinan yang
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terjadi apabila hambatan-hambatan yang mengganggu proses pelayanan

pemungutan pajak air.

Hambatan-hambatan apabila, perusahaan-perusahaan yang telat

perusahaan bangkrut / failit, kemudian apabila perusahaan sulit untuk ditagih

karena perubahan/ganti kepemilikan. seperti yang terjadi pada perusahaan

elektronik AIWA yang berganti nama usaha serta kepemilikan menjadi Cosmo

Technologi.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya melayani pemungutan pajak air

permukaan pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten

Bandung 1 Rancaekek, akan menemui berbagai hambatan, namun, pihak unit

pelayanan pendapatan daerah sendiri sudah mempersiapkan cara / upaya-upaya

yang dilakukan untuk mengantisipasi berbagai hambatan yang terjadi.

Upaya-upaya tersebut di antaranya, melakukan pengawasan serta

pengarahan dalam melayani pemungutan pajak air permukaan oleh Unit

Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupten Bandung 1 Rancaekek,

kepada wajib pajak itu secara langsung maupun tidak langsung atau dengan cara

pengawasan langsung ke lapangan artinya peninjauan langsung oleh pihak

penagih pajak air unit pelayanan pendapatan daerah ke tempat usaha.

Dengan demikian pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan

dilaksanakan oleh unit pelayanan pendapatan daerah setempat yang ditunjuk

untuk diberikan kewenangan oleh pemerintah provinsi untuk mengelola pajak

daerah salah satunya adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

Adanya hambatan-hambatan dirasa menjadi hal yang biasa terjadi dalam

setiap proses pemungutan pajak ditunjang dengan kesiapan para petugas pada unit

pelayanan pendapatan daerah tersebut menjadikan setiap hambatan-hambatan

diantisipasi dengan upaya-upaya yang memberikan pelayanan terbaik dengan

tingkat kesalahan yang relatif kecil serta mudah untuk diatasi.
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5.2 Saran

Dari pemaparan kesimpulan yang telah dijelaskan secara singkat di atas,

penyusun mengemukakan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dalam

pelaksanaan pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

selanjutnya agar dalam pelaksanaannya lebih terprogram dari pelaksanaan

pemungutan pajak sebelumnya untuk dapat menunjang penerimaan daerah.

Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Air merupakan kebutuhan yang paling pokok bagi makhluk hidup, maka

dari itu manusia tidak dapat melakukan dan melangsungkan segala

aktivitas kehidupan tanpa air. Maka dari itu air harus dijaga kelestarian

apabila air tidak dikelola dengan benar, maka air dapat mengakibtakan

bencana besar yang dapat merugikan semua masyarakat.

2. Agar dalam proses pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

dilakukan secara terencana dan terprogram agar tidak berdampak negatif

bagi kehidupan masyarakat sekitar dan tidak menimbulkan kerusakan bagi

lingkungan.

3. Bagi pihak pemungut pajak agar melakukan pengawasan lebih ketat

terhadap wajib pajak yng mengambil dan memanfaatkan air permukaan

agar tidak terjadi kecurangan dalam proses pengambilan dan pemanfaatan

air tersebut.

Dengan selesainya laporan tugas akhir ini, penyusun berharap agar laporan ini

dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri, mahasiswa Universitas Widyatama

Bandung, masyarakat luas, serta untuk instansi tempat penyusun melakukan

penelitian.

Penyusun berharap, pada instansi tempat penyusun melakukan penelitian yaitu

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung 1

Rancaekek agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat dilaksanakan dengan
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lebih baik dalam meningkatkan kinerja dengan membangun kepribadian yang

bertanggung jawab, beretika, serta berakhlak mulia yang akan selalu diridhoi oleh

Allah SWT. amin


