BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai “Peran Lurah Dalam
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Untuk Membayar PBB Di Kelurahan

Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan” maka dibuatlah suatu kesimpulan
dan saran.
Dalam bab ini, penulis akan mengajukan kesimpulan dan saran-saran dengan
harapan agar dapat meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam
pelaksanaan kegiatan guna memenuhi kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), sehingga nantinya akan memperlancar jalannya pembangunan di
Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan.

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pembahasan pada Bab-bab sebelumnya maka pada bab
ini penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1. Lurah pada umumnya mempunyai andil yang besar terhadap peningkatan
kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Selain fungsi lurah sebagai
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
namun juga sebagai pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan terutama
dalam pembayaran PBB.
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2. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara saya dengan Lurah, masyarakat di
Kelurahan Kemenangan Tani pada umumnya sadar membayar PBB. Hal itu
terlihat dalam pengisian angket pada tabel 16 menjawab tepat waktu membayar
PBB karena responden merasa PBB merupakan kewajiban bagi warga negara,
jadi harus dilunasi karena jika tidak dilunasi akan dikenakan sanksi berupa
denda dari kantor Dirjen Perpajakan. Sedangkan dari pihak Kelurahan sendiri
memberikan suatu kebijakan, yakni: “Bagi warga yang tidak membayar PBB
maka segala urusan yang bersangkut-paut dengan Lurah, tidak akan dilayani.
Oleh sebab itu harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlebih
dahulu.
3. Adapun penyuluhan yang dilakukan oleh Lurah terlihat ketika ada undangan
resmi dari acara kebesaran agama, dimana Lurah selalu mengingatkan dan
mengimbau warganya untuk membayar PBB. Lurah juga selalu memperingatkan
kepada Kepling ketika memberikan SPPT kerumah masyarakat untuk tetap
mengimbau masyarakat tepat membayar PBB.
4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, yang telah diuraikan diatas
masih ada masyarakat yang terkadang lupa membayar PBB terlebih warga yang
selalu berada di luar kota.

B. Saran
Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang penulis peroleh maka penulis
mengemukakan saran-saran sebagai berikut:
1. Perlunya dicanangkan program-program baru guna mendukung pembangunan di
Kelurahan Kemenangan Tani terkhusus mengenai sosialisasi dalam pembayaran
PBB agar wajib pajak mengetahui fungsi dari PBB tersebut.
2. Kepada masyarakat di Kelurahan KemenanganTani yang membayar PBB tepat
waktu, semestinya diberikan penghargaan berupa cendramata ataupun
pemotongan PBB sekitar 2% misalnya, sehingga dengan demikian masyarakat
berlomba untuk membayar PBB.
3. Masyarakat berharap agar realisasi pembangunan dapat secara merata dilakukan
di Kelurahan Kemenangan Tani yang berarti tidak hanya di pinggir jalan besar
saja yang diperhatikan tetapi di tiap gang, dimana perlunya penerangan jalan dan
system selokan yang baik sehingga dapat tercipta lingkungan yang bersih pula.

