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BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 

I dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan gijzeling (penyanderaan) Penanggung Pajak di Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I telah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

2. Dengan adanya penagihan pajak melalui gijzeling (penyanderaan), 

mengindikasi wajib pajak semakin peduli dengan kewajiban 

perpajakannya. 

3. Dengan adanya gijzeling (penyanderaan) wajib pajak, pemerintah 

telah berhasil mengamankan pendapatan negara. Karena gijzeling, 

menghukum para Penanggung Pajak yang tidak mempunyai itikad 

baik untuk melunasi utang pajaknya. Penanggung Pajak yang nakal 

biasanya mempunyai utang pajak yang besar yaitu lebih dari 

Rp100.000.000,00. 

 

3.2 SARAN 

Sebagai uraian akhir dari pembahasan diatas, sesuai pengalaman dan 

pengamatan ketika melaksanakan kegiatan PKL pada Kantor Wilayah DJP Jatim I 

Surabaya. Maka saran yang dapat diberikan antara lain: 

a. Pajak merupakan sumber pendapatan negara sehingga memiliki peran 

yang sagat penting bagi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, perlu 

tindakan yang tegas terhadap para penunggak pajak. Pelaksanaan 

gijzeling terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif hendaknya 

dilakukan secara tegas, baik dari peraturannya maupun dari aparat 

penegak hukum.  
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b. Penerapan gijzeling seharusnya dilakukan secara intensif kepada para 

penunggak pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya 

sebesar Rp100.000.000,00, karena gijzeling berdampak positif 

terhadap penerimaan pajak. Selain itu, gijzeling yang bersifat memaksa 

akan memberikan dampak positif yaitu bisa meningkatkan kesadaran 

wajib pajak untuk membayar pajak sebagai bentuk kewajiban terhadap 

negara. 

c. Disediakan tempat khusus untuk penyanderaan. UU PPSP yang di 

dalamnya mengatur tentang sandera, belum ada ketentuan tetang 

penahanan para sandera dalam tempat tertentu 
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