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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Pemblokiran 

Rekening Wajib Pajak maka dapat saya simpulkan bahwa: 

1.  Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengirimkan surat permintaan 

pemblokiran lalu bank membuat berita acara setelah itu KPP meminta 

wajib pajak untuk memberi kuasa untuk memberitahukan saldo 

rekeningnya. Jika bersedia maka wajib pajak akan membuat Surat 

Kuasa. Jika tidak bersedia maka KPP akan membuat berita acara bahwa 

Wajib Pajak telah menolak (dalam jangka waktu 7 hari) jika masih tidak 

merespon maka KPP akan membuat berita acara tidak memperoleh surat 

kuasa. Berita acara tersebut menjadi dasar untuk diajukan kepada Deputi 

Dewan Pengawas Perbankan OJK,. 

2. Pada dasarnya sama seperti pemblokiran didalam wilayah hanya saja 

teknis dalam pelaksanaan nya melibatkan KPP yang meliputi domisili 

Wajib Pajak 

3. Mengajukan pelunasan menggunakan harta kekayaan yang tersimpan di 

bank yang telah diblokir kepada KPP dengan bukti pelunasan SSP/ID 

Billing, maka KPP meminta pihak bank untuk mencabut blokir dan 

memindahbukukan saldo sebesar yang tercantum dalam Surat Sita. Jika 

bank di luar wilayah kerja, maka yang membedakan hanya KPP yang 
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meminta bantuan kepada KPP yang mencangkup wilayah kerja bank 

tersebut untuk melakukan teknisnya. 

4. Pihak yang memiliki wewenang untuk memblokir rekening yaitu Juru 

Sita Pajak dan yang terlibat dalam proses pemblokiran rekening yaitu 

kepala KPP, Deputi Dewan Pengawas Perbankan dan pimpinan bank. 

5. Beberapa pihak bank kurang memahami peraturan perpajakan dan 

membuat jangka waktu pemblokiran rekening semakin lama serta 

beberapa data wajib pajak tidak mencantumkan rekeningnya, maka yang 

bisa KPP lakukan adalah tebar jaring. 

5.2 Saran 

Pada penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab IV berikut saran yang 

dapat saya berikan yaitu 

1. perusahaan dan bank dapat melihat mekanisme pemblokiran dalam 

PER-24/PJ/2014 telah terangkum lengkap dan mudah untuk dipelajari. 

2. Dalam hal wewenang atas pemblokiran rekening seharusnya kepala 

KPP pun dapat langsung memblokir WP  dengan jabatannya tidak 

Hanya Juru Sita Pajak saja. 

3. Sosialisasi tentang pemblokiran rekening untuk bank dan nasabahnya 

harus lebih diperhatikan untuk mengefisienkan waktu pemblokiran.  

4. Data wajib pajak harus lengkap sebelum masuk kebagian seksi 

penagihan. 

5. Penelitian harus dilakukan terhadap kasus pemblokiran WP yang harta 

kekayaannya tersita oleh bank ataupun pihak lain 


