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BAB V 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

 

5.1  Kesimpulan 

1.  Mekanisme pelayanan PKB yang dilaksanakan Kantor Bersama 

SAMSAT Batam adalah mengacu pada Instruksi Bersama Menteri 

Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 

(Imbers) Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 

6/IMK.014/1999. Dalam kebijakan tersebut, pelayanan PKB masuk 

dalam golongan pendaftaran pengesahan setiap tahun yang mewajibkan 

melampirkan KTP dan BPKB asli sebagai salah satu syarat pelayanan. 

Namun dalam Implementasinya ternyata banyak wajib pajak yang tidak 

melampirkan KTP dan BPKB asli tapi berkasnya dapat diproses oleh 

petugas pelayanan setelah membayar sejumlah uang, baik secara 

langsung kepada petugas maupun melalui calo. Ketidakpatuhan para 

pihak dalam mentaati peraturan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan 

imbers tiga menteri tidak diimplementasikan dengan baik. 

2. Dampak yang ditimbulkan atas ketidapatuhan terhadap aturan tersebut 

adalah munculnya calo, pungli, ketidakjelasan waktu dan biasa 

pelayanan serta terjadinya diskriminasi pelayanan lainnya yang 

menyebabkan ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan SAMSAT 

Batam. Sehingga terbentuklah citra dalam pikiran masyarakat bahwa 

membayar pajak di kantor SAMSAT susah dan berbelit-belit. 
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3. Kebijakan Pelayanan SAMSAT yang  menggolongkannya pelayanan 

PKB dalam pelayanan pendaftaran pengesahan setiap tahun berimplikasi 

pada sikap aparat birokrasi pelayanan SAMSAT  tidak  professional 

dalam memberikan pelayanan PKB. Hal ini ditunjukkan dari sikap 

mereka yang terlalu kaku dalam memberikan pelayanan. Kebijakan 

tersebut juga membuat mereka kurang kreatif,  inovatif dan responsif 

terhadap perkembangan masyarakat yang menginkan pelayanan 

berkualitas.  

4. Tidak profesionalnya petugas pelayanan yang menyebabkan tidak 

berhasilnya pelaksanaan imbers adalah karena masih disatukannya 

pelayanan PKB dalam pelayanan pengesahan STNK tahunan, kurangnya 

pelatihan atau training tentang pelayanan kepada petugas pelayanan, dan 

komitmen pimpinan yang tidak tegas dalam menindak petugas yang 

melakukan mal administrasi. 

5.2. Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini peneliti sangat menyadari bahwa hasil penelitian ini 

sangat jauh dari sebuah kesempurnaan dimana, peneliti memiliki 

keterbatasan-keterbatasan dalam melakukan penelitian ini yaitu : 

a. Kurangnya referensi buku maupun bahan penelitian lainnya yang 

sesuai dengan topik. 

Junaidi, KEBIJAKAN PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALISME PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BATAM, 2013 
UIB Repository©2013



 

 

109 

 

b. Keterbatasan waktu dalam melakukan  penelitian dan mendapatkan 

data-data yang dibutuhkan. 

5.3 Rekomendasi 

1. Kebijakan yang mewajibkan KTP dan BPKB asli sebagai syarat 

pelayanan pembayaran PKB tahunan harus dihapuskan karena selain 

membebani masyarakat juga pada kenyataannya justru dimanfaatkan 

oknum birokrasi untuk mendapatkan rente ekonomi dari masyarakat 

melalui pungli ataupun calo. 

2. Kebijakan Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri Keuangan (Imbers) Nomor : 

INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 

6/IMK.014/1999, harus memisahkan dan membedakan prosedur dan 

mekanisme pelayanan pengesahan STNK tahunan dengan pelayanan 

pembayaran PKB tahunan, sehingga tidak terjadi saling 

ketergantungan antar instansi dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

3.  Hendaknya tim Pembina Samsat Provinsi Kepri segera duduk 

bersama mendiskusikan permasalahan tersebut, serta dapat menindak 

tegas para oknum birokrasi yang mempersulit masyarakat pembayar 

pajak agar kualitas pelayanan di Samsat Batam dapat ditingkatkan 

sebagaimana tujuan Instruksi Bersama Menteri Pertahanan 

Junaidi, KEBIJAKAN PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALISME PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BATAM, 2013 
UIB Repository©2013



 

 

110 

 

Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan (Imbers) 

Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 

6/IMK.014/1999.  
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