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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah di uraikan di bab

sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan dari uraian tersebut

yaitu:

1. Prosedur penerbitan dan pelaksanaan penagihan surat paksa pajak pada

KPP Pratama Bandung Bojonagara dilakukan berdasarkan Undang-undang

No 19 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

24/PMK.03/2008 tentang tata cara pelaksanaan surat paksa dan penyitaan

diluar wilayah kerja pejabat yang menerbitkan surat paksa. Peraturan

menteri keuangan ini mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dan

mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan

sehingga tidak bisa mengajukan banding.

2. Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara bila dilihat dari

jumlah nominalnya itu setiap tahun mengalami peningkatan. Penyebabnya

kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya sehingga

tunggakan pajak itu setiap tahun semakin meningkat nominalnya.

3. Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Bandung Bojonagara

mengalami peningkatan selama tahun 2011 – 2013 ditinjau dari segi

jumlah lembar surat paksa maupun nilai nominal yang tertera dalam surat

paksa.

4. Realisasi Pencairan piutang dari penerbitan surat paksa belum mencapai

100%. Penyebabnya yaitu disebabkan oleh banyaknya kendala-kendala

yang terjadi dalam pelaksanaan surat paksa tersebut.
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5.2 SARAN

Pada akhir Laporan Tugas Akhir ini penulis mengusulkan beberapa saran

yang bermanfaat bagi Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Bojonagara dalam menangani prosedur penerbitan dan pelaksanaan Surat Paksa.

Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Pengawasan terhadap tunggakan pajak harus lebih ditingkatkan supaya

penambahan tunggakan pajak tidak terus-menerus terjadi serta perlu

adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait seperti seksi waskon

bahkan agar tidak terjadi penambahan tunggakan pajak. Koordinasi

dengan seksi terkait juga perlu ditingkatkan agar data perubahan tentang

Wajib Pajak dapat cepat di update. Selain itu juga perlu adanya

pengadministrasian data dan berkas-berkas yang lebih baik di Seksi

Penagihan sehingga dalam pengawasan tunggakan pajak akan lebih mudah

serta tindak lanjut tindakan penagihan akan lebih terkontrol sesuai jadwal

penagihan.

2. Kinerja semua petugas pajak harus ditingkatkan, khususnya yang berkaitan

dengan bahan penulis yaitu Seksi Penagihan, sehingga diharapkan

tindakan penagihan lebih efektif dalam upaya mencairkan tunggakan pajak

yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.

3. Memperbaiki manajemen penagihan pajak yang lebih efektif dan

profesional, oleh karena itu perlu ditingkatkan kualitas pegawai yang

berpengalaman tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan

penagihan pajak tetapi juga memahami ketentuan hukum yang lain.


