
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Kesimpulan 

Atas dasar pembahasan dan penguraian pada bab sebelumnya, maka 

penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan berdasarkan hasil praktik kerja 

yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur penerbitan surat paksa terhadap piutang pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dilakukan berdasarkan 

keputusan menteri keuangan Nomor 564/KMK.04/2000, tentang tata cara 

pelaksanaan surat paksa dan penyitaan diluar wilayah kerja pejabat yang 

menerbitkan surat paksa. Keputusan menteri keuangan ini mempunyai 

kekuatan hukum yang memaksa dan mempunyai kedudukan hukum yang 

sama dengan putusan pengadilan sehingga tidak bisa mengajukan banding. 

2. Pelaksanaan penagihan surat paksa atas kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan perpajakannya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Tegallega telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

yaitu sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2000 mengenai  Penagihan pajak 

dengan Surat Paksa. 

3. Dalam penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung Tegallega, terdapat kendala-kendala yaitu kendala migrasi data 

wajib pajak pindah, wajib pajak atau penanggung pajak tidak ditemukan, 

wajib pajak meninggal dunia atau sudah tidak melakukan kegiatan usaha, 

kerjasama dengan instansi lain, dan sumber daya manusia.      



5.2. Saran-saran 

Sehubungan dengan pembahasan dan penguraian pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis akan mencoba memberikan beberapa saran yang 

mungkin dapat dipertimbangkan oleh Kantor Pelayanan pajak Bandung Tegallega 

dalam penerbitan surat paksa. 

1. Sebaiknya setiap seksi di KPP Pratama harus aktif dalam melaksanakan 

tugasnya sehingga dalam melakukan tugasnya tidak terjadi keterlambatan 

dalam penyelesaian pekerjaanya. 

2. Sebaiknya dalam pelaksanaan penagihan piutang pajak, KPP Pratama 

Bandung Tegallega mempunyai lebih dari 2 orang jurusita pajak, yaitu 

dalam satu wilayah kerja (kecamatan), masing-masing kecamatan 

dipegang oleh satu orang jurusita pajak, sehingga dalam proses 

pelaksanaan penagihan dapat tercapai secara optimal dan maksimal 

sehingga jumlahnya tunggakan pajak dapat lebih teratasi. 

3. Seharusnya pemerintah daerah setempat memberitahukan atau melaporkan 

kepada Kantor Pelayanan Pajak bahwa warga atau wajib pajak tersebut 

sudah meninggal dunia, sehingga dengan adanya laporan tersebut Kantor 

pelayanan Pajak dapat mengetahui atau memproses data wajib pajak 

tersebut lebih cepat tanpa harus menunggu laporan dari pihak ahli waris, 

karena tidak sedikit ahli waris yang jarang melapor ke Kantor Pelayanan 

Pajak.          


