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Abstract 

A foreclosure is a tax bailiff action for control of the party goods taxes to be used as collateral to pay off the tax debt in 

accordance with the legislation in force it must do good internal control procedures to expropriate the assets of the taxpayer 

running properly. Therefore, the aim of this study was to analyze the internal control system is done in order to get a clear 

picture of the internal control confiscation of assets of taxpayers who applied. To obtain the necessary data, the authors use 

a means of collecting interviews and documentation. In this study, the type of data used are primary data and secondary 

data research method used is descriptive method. Results concluded that internal control over asset forfeiture taxpayers at 

Tax Office Primary Medan Polonia less to control and supervision which in the process of  tax collection was found to be 

the issuance of a warrant in the seizure of each month. 
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1. PENDAHULUAN 

 Pajak merupakan sumber pendapatan asli negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung 

seluruh program kerja suatu pemerintahan dalam melakukan suatu perubahan agar dimana semua tujuan yang 

diharapkan pemerintah dapat tercapai, maka dari itu diperlukan suatupenanganan dan perhatian yang 

menyeluruh dari segenap insan perpajakan dalam memaksimalkan penerimaan negara yang belum mencapai 

potensi maksimalnya. 

Sebagaimana ketentuan yang berlaku di indonesia yaitu self assesment system merupakan sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. Sehingga dalam sistem ini Wajib pajak lebih bersifat aktif dengan menghitung, membayar dan 

melaporkan sendiri pajak terutangnya kepada pemerintah, Peran serta masyarakat sebagai wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban pembayaran pajak sangat diharapkan, namun jika dalam kenyataan dijumpai adanya wajib 

pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian kesengajaan atau mungkin 

karena ketidaktauan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya yang mengakibatkan adanya tunggakan pajak 

dari wajib pajak tersebut, dan atas tunggakan tersebut akan dilakukan penagihan pajak.  

Dasar hukum pelaksanaan penyitaan pajak diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 

Pasal 11. Dalam melaksanakan penyitaan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya yang dimulai 

dengan penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan dan lelang. 

Untuk dapat melaksanakan proses penyitaan ini, proses tersebut harus didukung juga dengan sistem 

pengendalian intern, dimana dalam kepatuhan wajib pajak tidak hanya berbicara tentang peran masyarakat 

sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, tetapi butuh peran yang penting dari Kantor 

Pelayanan Pajak untuk melakukan sistem pengendalian intern yang baik agar semua pihak terkait didalam 

penyitaan pajak dapat mengikuti semua prosedur penyitaan. 

Kondisi yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia adalah kurangnya 

pengendalian dan pengawasan yang dilakukan KPP pratama terhadap penyitaan dan penerbitan surat perintah 

melakukan penyitaan yang berdampak pada tidak tercapainya penerimaan pajak secara optimal. Dimana telah di 

terbitkannya surat paksa namun tidak dilanjutkan ke surat perintah untuk melakukan penyitaan setiap bulannya, 
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sedangkan hal ini bertentangan dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 11 yang 

mengatakan “Apa bila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah surat 

paksa diterbitkan maka pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)”. Hal ini dapat 

bertampak pada tidak tercapainya penerimaan pajak secara optimal di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 

Polonia. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah diduga masih kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan KPP Pratama 

Medan Polonia sehingga menyebabkan tidak diterbitkannya SPMP setiap bulannya. 

 

 

2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Sistem Pengendalian Intern 

2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

Pengendalian intern merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan dalam mengarahkan jalan 

adanya usaha agar tetap bergerak sesuai dengan tujuan dan program dari perusahaan dengan berorientasi 

kedalam perusahaan itu sendiri. Sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2001: 163) adalah sebagai 

berikut sistem pengendalian intern adalah Struktur Organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk 

menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Menurut La Midjan (2001, hal.58) bahwa pengertian sistem pengendalian  internal adalah sebagai 

berikut: Meliputi struktur organisasi dan segala cara serta tindakan dalam suatu perusahaan yang saling 

terkoordinasi dengan tujuan untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan, menguji ketelitian dan kebenaran 

data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, serta mendorong ketaatan terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan 

yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan. 

Dari uraian diatas dapatlah diartikan bahwa pengendalian akuntansi berhubungan langsung dengan 

perlindungan terhadap harta dan dapat dipercayai catatan keuangan yang pada umunya meliputi sistem 

pemberian wewenang dan pengesahannya pemisahan tugas antara tugas operasi dengan tugas pencatatan dan 

tugas penyimpanan harta benda, serta pengendalian fisik terhadap aset-aset. Pengendalian administrasi terutama 

berhubungan dengan efesien operasi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan, biasanya tidak langsung berpengaruh 

terhadap kecermatan dan kehandalan laporan keuangan. Pengendalian intern yang memadai akan sangat 

membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi pengendalian, menghindarkan dan penipuan maupun 

tindakan lainnya yang merugikan perusahaan. 

 

2.1.2 Unsur–Unsur Sistem Pengendalian Intern 

Suatu komite yang diorganisir oleh lima organisasi profesi yaitu IIA, AICPA, IMA, dan AAA pada 

bulan oktober 1987 menghasilkan kajian yang diamanahkan COSO  Framework Of Internal Control. COSO 

(Committee Of Sponsoring Organization Of the Treat Way Commission). Mengeluarkan defenisi tentang 

pengendalian intern tahun 1992. COSO memandang pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan yang 

menembus seluruh organisasi. COSO juga membuat jelas bahwa pengendalian intern berada dalam proses 

manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Pengendalian bukanlah suatu yang 

ditambahkan kedalam proses manajemen tersebut, akan tetapi merupakan bagian integral (bagian tak 

terpisahkan) dalam proses tersebut. 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treat way Commison (COSO) memperkenalkan adanya 

lima komponen pengendalian intern yang meliputi Lingkungan Pengendalian (Control Environment), 

Penaksiran Resiko (Risk Assessment), Aktivitas Pengendalian (Control Activity), Pengawasan(Monitoring),dan 

Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

 

2.1.3 Tujuan Sistem Pengendalian Intern 

Tujuan pengendalian intern menurut Sofyan Syafri Harahap (2004, hal 117) yakni : “1) Menjaga 

kekayaan organisasi. 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 3) Mendorong efesiensi dan 4) 

Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.  

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004, hal 117)  tujuan pengendalian intern akuntansi terdiri dari 

menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi,  mendorong efesiensi, dan untuk 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

1. Penagihan Pajak 

a. Pengertian Penagihan Pajak 

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa 

pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan 

posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan  negara dari sektor pajak sehingga  tindakan penagihan pajak 
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tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung 

tombak dalam  menyelamatkan penerimaan negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi  penagihan merupakan 

seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dasar hukum melakukan tindakan 

penagihan pajak adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. 

Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini  kemudian diubah dengan Undang-

Undang No. 19 Tahun 2000 yang mulai  berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. 

Definisi penagihan pajak menurut Muhammad Rusjdi (2007, hal. 17): ”Penagihan pajak adalah 

perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-

undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.”  

Defenisi penagihan pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000. 

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan 

biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika 

dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan, penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita” 

 

b. Tindakan Penagihan Pajak 

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat 

Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPKBT,  Surat Keputusan Pembetulan, 

Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak 

atau kurang  bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan. Dalam bidang 

administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan yaitu penagihan pasif, penagihan aktif dan 

penagihan dengan surat paksa. 

1) Penagihan Pasif  

2) Penagihan Aktif  

3) Penagihan pajak dengan surat paksa. 

 

c. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 

1) Pengertian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) 

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 Sub 14 menyatakan bahwa penyitaan adalah 

tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi 

hutang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut Marihot P Siahaan, SE(2004, hal. 

433) penyitaan adalah serangkaian tidakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah 

penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentigan pembuktian 

dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan” 

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 12  dasar jurusita pajak melakukan penyitaan pajak 

adalah apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam pejabat menerbitkan 

surat perintah melaksanakan penyitaan dan melaksanakan penyitaan atas aset (barang) wajib pajak guna 

dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak wajib pajak. 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 adanya pengajuan keberatan wajib pajak tidak 

menunda pelaksanaan tindakan penagihan terhadap wajib pajak yang mengajukan keberatan tetapi tidak 

melunasi utang pajaknya pada saat jatuh tempo pembayaran. Pasal 10 ayat 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 

2000 menyatakan bahwa pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan 

surat paksa. Selanjutnya dalam pasal 13 di atur bahwa pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak 

mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan. Hal yang sama juga berlaku apabila fiskus melelang barang 

milik wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak juga melunasi pajak yang terutang. Pasal 27 ayat 1 

menyatakan bahwa lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak belum 

memperoleh keputusan keberatan. Hal ini dilakukan mengingat lelang merupakan tindak lanjut dari surat paksa 

yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Tujuan penyitaan adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak , 

karena dasar dilakukannya penyitaan adalah wajib pajak atau penaggung pajak tidak melunasi utang pajak 

sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dalam hukum pajak yang mengatur bahwa penyitaan yang dilakukan 

terhadap barang milik penanggung pajak adalah sebagai jaminan pelunasan utang pajak, apabila dari upaya 

penagihan pajak yang telah dilakukan utang pajak tidak juga dilunasi oleh penanggung pajak. 

 

2. Tugas juru sita pajak menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 5 adalah sebagai berikut : 

a) Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. 

b) Memberitahukan surat paksa 

c) Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan 

. 
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d) Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan 

 

3. Objek Penyitaan  

Barang-barang Penanggung Pajak yang dapat Disita Penyitaan diatur dalam Undang-Undang No. 19 

Tahun 2000 Pasal 14 Ayat 1, 2 dan 3 yaitu penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik penanggung pajak yang 

berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain. Yang termasuk penguasaannya 

berada ditangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak dan tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang 

tertentu berupa :  

a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening 

Koran, giro atau surat berharga lainny yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat beharga 

lainnya, piutang dan pernyataan modal pada perusahaan lain. 

b. Barang yang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu dan atau: 

c. Hak lainnya yang dapat disita yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini diperlukan untuk 

menampung kemungkinan perluasan objek sita berupa hak lainnya. 

 

4. Barang-barang tidak dapat disita menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 19 

Tahun 2000 adalah sebagai berikut :  

a. Pakaian dan tempat tidur serta perlengkapan yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang 

menjadi tanggungannya.  

b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di 

rumah. 

c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara. 

d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan lat-alat yang digunakan 

untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan. 

e. Peralatan dalam kendaraan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan 

jumlah seluruhnya tidak melebihi dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). 

f. Peralatan Penanggung cacat yang digunakan penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungnnya. 

 

5. Pelaksanaan penyitaan 

Pada prinsipnya penyitaan dalam hukum pajak tidak mengubah status kepemilikan atas suatu barang, 

bahkan barang yang telah disita atau dititipkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak tersebut masih dapat 

dipergunakan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Adapun tahapan prosedur penyitaan terhadap barang-barang 

milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak adalah sebagai berikut : 

a. Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa 

diberitahukan, namun Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. 

b. Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan 

oleh Pejabat. 

c. Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi 

yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dan dikenal oleh Juru Sita Pajak serta dapat dipercayai. 

d. Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus : 

1. Memperlihatkan kartu tanda pengenal Juru Sita Pajak 

2. Memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

3. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan 

e. Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita dan 

ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak/Penanggung Pajak serta para saksi. 

f. Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, 

Juru Sita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan 

ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan 

mempunyai kekuatan mengikat. 

g. Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah 

seorang saksi berasal dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat dengan Sekretaris 

Kelurahan atau Sekretaris Desa. 

h. Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak, Berita Acara 

Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita 

tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat. 

i. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak 

yang disita, atau di tempat barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita berada atau di tempat-

tempat umum. 

j. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada: 

1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak. 
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2. Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar. 

3. Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar. 

4. Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar. 

5. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal. 

Dalam melaksanakan penyitaan juru sita pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) 

yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak,Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saksi-saksi, selanjutnya 

diberitahukan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Wajib 

Pajak/Penanggung Pajak telah berpindah dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada Pejabat. Dalam pembuatan 

Berita Acara Pelaksanaan Sita paling kurang memuat : 

1) Hari dan tanggal Surat Perintah Melaksanaan Penyitaan 

2) Nomor, hari dan tanggal pelaksanaan penyitaan 

3) Nama Juru Sita Pajak, Wajib Pajak/Penanggung Pajak, para saksi 

4) Nama dan jenis barang yang disita 

5) Tempat dilakukan penyitaan 

 Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita: 

1) Untuk perseroan terbatas oleh pengurus meliputi Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang 

yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan 

dalam menjalankan perseroan. Pengertian Komisaris meliputi Komisaris sebagai orang yang lazim disebut 

Dewan Komisaris dan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris. Yang 

dimaksud dengan pemegang saham tertentu adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham 

mayoritas dari perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas tertutu. 

2) Untuk Bentuk Usaha Tetap oleh kepala perwakilan, kepala cabang atau penanggung jawab 

3) Untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, perseroan komaditer, firma oleh direktur, pemilik modal atau 

orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan 

dimaksud 

4) Untuk yayasan oleh ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas 

yayasan dimaksud. 

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan barang tidak 

bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di 

tempat-tempat umum. Yang dimaksud dengan tempat-tempat umum seperti kantor kelurahan/desa, papan 

pengumuman di kantor Pejabat dan instansi terkait. Pada dasarnya terhadap barang yang disita harus ditempeli 

salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kecuali jika sesuai dengan sifatnya barang yang disita tidak dapat 

ditempeli salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita, misalnya uang tunai atau sebidang tanah. 

Pada dasarnya prosedur penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak terhadap barang milik Wajib 

Pajak/Penanggung Pajak sama dengan prosedur yang telah dijelaskan diatas, namun ada kategori barang milik 

Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang prosedur penyitaanya terlebih dahulu dilakukan pemblokiran, seperti 

kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo 

rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Setelah melakukan pemblokiran, 

selanjutnya penyitaan terhadap kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak tersebut dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang telah dijelaskan diatas.  

Penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah 

nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penyitaan 

terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, baru 

dapat dilaksanakan setelah barang bukti tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.  

Barang yang telah disita dapat dititipkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, kecuali apabila 

menurut pertimbangan Juru Sita Pajak barang sitaan tersebut perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat 

lain. Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan barang yang telah disita adalah Kantor 

Pegadaian, bank, Kantor Pos atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

Dalam melaksanakan penyitaan, adakalanya barang-barang Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang 

menjadi objek sita berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, dimana Wajib Pajak/Penanggung Pajak 

berdomisili. Dalam hal ini,pelaksanaan prosedur penyitaanya adalah sebagai berikut :  

1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pajak dimana 

terdapat barang-barang Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan dengan melampirkan salinan 

Surat Paksa dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak tersebut.  

2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerima permintaan penyitaan melakukan tindakan sebagai berikut : 

Membuat Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dengan mencantumkan tanggal dan nomor Surat Paksa 

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak/Penanggung Pajak berdomisili.  
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6. Penyitaan Tambahan 

Dalam penyitaan tertentu walaupun Juru Sita Pajak telah melakukan penyitaan barang milik Wajib 

Pajak/Penanggung Pajak, tetapi apabila dianggap perlu Juru Sita Pajak masih dapat melakukan penyitaan 

tambahan terhadap barang lainnya milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Penyitaan tambahan dapat 

dilaksanakan apabila :  

a. Nilai barang yang disita belum mencukupi untuk pelunasan utang pajak dan penagihan pajak.  

b. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.  

 

7. Segel Sita 

Setelah melakukan penyitaan, maka barang yang disita tersebut dapat ditempeli atau diberi segel sita. 

Penempelan atau pemberian segel sita pada barang Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang telah disita 

dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri maupun tidak dihadiri 

oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan 

bentuk barang sitaan. Segel sita memuat sekurang-kurangnya :  

a. Kata “ DISITA “  

b. Nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita  

c. Larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, dan merusak barang yang disita.  

d. Ditandatangani oleh Juru Sita Pajak  

 

8. Pencabutan sita 

Apabila setelah dilaksanakan penyitaan namun Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah melunasi pajaknya 

serta biaya pelaksanaannya maka penyitaan dapat dicabut dengan mengirimkan surat pencabutan sita oleh 

Kepala Kantor Pajak kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama (asli) 

untuk Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan lembar kedua untuk arsip seksi penagihan dan verifikasi yang akan 

dimasukkan kedalam berkas penagihan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan. Sedangkan tanggal 

dan nomor surat pencabutan sita, buku register pengawasan penagihan, buku register tindakan penagihan, kartu 

pengawasan tunggakan pajak dan tindakan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding yang bersangkutan, 

Surat Pencabutan Sita tersebut sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita 

disampaikan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti 

dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.  

 

9. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak penanggung pajak menurut Undang-Undang 

No. 19 Tahun 2000 Pasal 23 yaitu : 

a. Memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, 

atau merusak barang yang telah disita. 

b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu. 

c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu. 

d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan Sita yang telah 

ditempel pada barang sitaan. 

 

10. Gugatan wajib pajak penanggung pajak  

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 37 dan Pasal 41 menyatakan bahwa  

a. Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau 

Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. 

b. Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik 

dan ganti rugi paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pejabat atau ditetapkan dengan 

keputusan mentri keuangan Keputusan Kepala Daerah. 

c. Gugatan Penanggung Pajak diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat 

Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan. 

d. Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan 

penagihan pajak. 

 

11. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 41A yaitu: 

a. Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan hal-hal yang tidak boleh dilakukan wajib pajak penanggung 

pajak dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 

12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  

b. Apabila pihak-pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang 

pajak atas barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, 

obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dipidana 
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dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

c. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-

undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam 

melaksanakan ketentuan undang- undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh 

juta rupiah).  

  

2.2 Pengembangan Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumus masalah. Hipotesis juga menyatakan 

hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

Masih kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia sehingga 

menyebabkan tidak diterbitkannya SPMP setiap bulannya. 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk 

menyimpulkan dan menyajikan data dari perusahaan untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang 

cukup jelas atas objek yang diteliti. Penulis mencoba untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil 

penelitian serta membandingkan dengan teori yang ada, untuk kemudian dianalisis penerapannya dalam praktik 

yaitu manganalisis system pengendalianinternpenyitaan asetwajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia. 

 

3.2 Definisi operasional 

a. Sistem Pengendalian Intern merupakan sebuah proses penegendalian yang melekat dalam kegiatan 

operasional sebuah organisasi, dan merupakan bagian yang integral dari aktivitas dasar manajemen seperti 

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan. 

b. Penyitaan Aset Wajib Pajak merupakantindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, 

guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perudang-undangan.  

 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang di ambil dari 

KPP Pratama Medan Polonia 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode analisis deskriptif 

adalah suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan digolongkan/dikelompokkan kemudian 

dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan baik itu data 

mengenai sejarah organisasi, kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dan juga laporan yang 

diteliti.  

 

 

5.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian 

Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran–ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan peraturan perundang-undangan. Setiap instansi yang 

telah didirikan pasti memiliki struktur organisasi dan prosedur kerja, begitu juga dengan KPP Pratama Medan 

Polonia dalam mengelola instansi memiliki struktur organisasi dan prosedur kerja yang terorganisir dan telah 

disusun sedemekian rupa dengan tanggung jawab dan wewenang masing – masing yang telah ditetapkan. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia merupakan suatu instansi yang bergerak di bidang 

perpajakan dan penagihan pajak negara yang mempunyai tugas pada bidang pelayanan, pengawasan 

administratif dan pemeriksaan sederhana Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah 

wewenangnya. 

 Tujuan diadakannya pengendalian intern adalah : 

a. Kegiatan yang efektif dan efisien  

b. Laporan keuangan dapat diandalkan 

c. Pengamanan aset negara; serta 

d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
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 Penelitian ini menggunakan data penagihan pajak dengan surat paksa dan data tunggakan pajak serta 

surat perintah melaksanakan penyitaan selama tahun 2013. Penagihan  pajak dengan surat paksa sebagaimana 

yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000. Adapun yang menjadi dasar penagihan pajak dengan 

surat paksa adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan(SKPKBT), Surat Tagihan Pajak(STP), Keputusan Keberatan yang mengakibatkan pajak terutang 

bertambah, Putusan Banding yang mengakibatkan pajak terutang bertambah dan Keputusan Pembetulan yang 

mengakibatkan pajak terutang bertambah. 

  

5.2 Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 

 Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP menerbitkan surat teguran setelah 7 hari jatuh 

tempo tunggakan pajak , surat paksa diterbitkan setelah 21 hari surat teguran dan di kenakan biaya penagihan 

Rp. 50.000, surat perintah melakukan penyitaan diterbitkan setelah 2 x 24 jam surat paksa diterbitkan dan 

dikenakan biaya penagihan Rp. 100.000 dan pengumuman lelang diterbitkan setelah 14 hari, tindakan penyitaan 

dilakukan oleh jurusita pajak. 

Surat perintah melakukan penyitaan adalah tindakan penagihan pajak yang sangat berperan penting 

dalam uapaya penagihan pajak dengan surat paksa karena dengan diterbitkannya surat perintah melakukan 

penyitaan maka jurusita pajak melakukan penyitaan atas aset wajib pajak guna memperoleh jaminan pelunasan 

utang pajak dari Penanggung Pajak yang artinya ada resiko yang harus diterima oleh wajib pajak yang apabila 

tidak melunasi tunggakan pajaknya.  

Adapun tahapan prosedur penyitaan terhadap barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak 

adalah penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan 

apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan, namun Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak 

melunasi utang pajak dan biaya penagihannya maka akan dilakukan pemblokiran dan penyitaan. Penyitaan 

dilaksanakan dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk 

Indonesia, dan dikenal oleh Juru Sita Pajak serta dapat dipercayai. 

Dalam melaksanakan penyitaan, jurusita pajak harus memperlihatkan kartu tanda pengenal jurusita 

pajak, memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita pajak 

harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita dan ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib 

Pajak/Penanggung Pajak serta para saksi. 

Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan 

Sita, Juru Sita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan 

ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan 

mempunyai kekuatan mengikat dan Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Wajib Pajak/Penanggung 

Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi berasal dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya 

setingkat dengan Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah 

dan mempunyai kekuatan mengikat. 

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak 

bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita berada atau di 

tempat-tempat umum. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Wajib Pajak/Penanggung 

Pajak, Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar, Badan Pertanahan Nasional, untuk 

tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar, Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah 

yang kepemilikannya belum terdaftar, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal. 

 

5.3 Prosedur kerja dalam menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan di KPP adalah: 

a. Jurusita Pajak meneliti tanggal pelaksanaan penyitaan, data tunggakan beserta pelunasan 

(SSP/STTS/SSB/bukti Pbk) atau pengurangan (Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan 

Banding/Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak/Keputusan Pengurangan atau 

Penghapusan sanksi Administrasi) untuk mengetahui apakah Wajib Pajak telah melunasi hutang pajaknya, 

membuat konsep surat keputusan pencabutan sita, serta menyampaikan kepala kepala seksi penagihan. 

b. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep surat tersebut, serta menyampaikannya kepada 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 

c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat tersebut. Jurusita Pajak 

menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan Pencabutan Sita kepada Wajib Pajak melalui 

Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP). 

Kondisi yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia adalah kurangnya 

pengendalian dan pengawasan yang dilakukan KPP pratama terhadap penyitaan dan penerbitan surat perintah 

melakukan penyitaan yang berdampak pada tidak tercapainya penerimaan pajak secara optimal. Dimana dilihat 

dari data yang dilampirkan penulis telah di terbitkannya surat paksa namun tidak dilanjutkan ke surat perintah 

untuk melakukan penyitaan setiap bulannya dengan jumlah tunggakan pajak yang cukup besar.  
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Masalah yang timbul dari data yang di dapatkan penulis tidak diterbitkannya surat perintah 

melaksanakan penyitaan aset wajib pajak dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak adanya pembagian tugas 

dimana dari prosedur penagihan dimulai dari penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan 

penyitaan dan lelang yang telah di atur undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 hanya dilakukan oleh 

satu juru sita pajak dimana dalam pelaksanaannya akan berakibat terjadinnya rangkap tugas yang menyebabkan 

kelalaian dalam penagihan yang dilihat dari tidak dilanjutkannya penerbitan surat paksa ke surat perintah 

melaksanakan penyitaan yang menyebabkan tidak terlaksananya prosedur penagihan. 

 

5.4 Pembahasan. 

 Sistem pengendalian intern penyitaan aset wajib pajak yang ada pada KPP Pratama belum berjalan 

memadai yaitu : 

 

Adanya bukti tidak diterbitkannya surat perintah melaksanakan penyitaan setiap bulannya. 
Setiap surat perintah melaksanakan penyitaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan polonia 

seharusnya diterbitkan setiap bulannya menurut perundang-undangan melalui bagian yang terkait sehingga 

dapat menjadikan aset barang wajib pajak sebagai jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. 

Namun hal ini tidak sesuai dengan kondisi yang ada di KPP yaitu ada bukti data penagihan pajak dengan surat 

paksa dan SPMP selama tahun 2013 dari bulan januari sampai dengan september tidak diterbitkannya surat 

perintah melaksanakan penyitaan oleh jurusita pajak sedangkan hal tersebut bertentangan dengan undang-

undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 11 yang mengatakan “Apa bila utang pajak tidak dilunasi 

penanggung pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diterbitkan maka pejabat menerbitkan 

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Hal ini sangat tidak baik bagi KPP dan mungkin dapat terjadi  

penyelewengan atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak – pihak yang terkait dan tidak menjalankan 

sebagaimana fungsinya. 

Maka dari Masalah tersebut KPP Pratama Medan Polonia harus melakukan prosedur menurut 

undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 agar terlaksananya prosedur sesuai undang-undang. 

 

Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia. 

Dimana dalam seluruh kegiatan penagihan hanya dilakukan oleh seorang jurusita pajak yang 

mengakibatkan terjadinya rangkap tugas dalam pelaksanaan prosedur penagihan khususnya penerbitan surat 

perintah melaksanakan penyitaan yang menyebabkan kelalaian dalam melakukan tugasnya dan menimbulkan 

kesulitan dari pihak – pihak terkait dalam melaksanakan penagihan pajak serta tidak tercapainya pengoptimalan 

penerimaan pajak dan dampak yang lebih besar yaituakan sulit melakukan sistem pengendalian intern atas 

penyitaan aset wajib pajak karena tidak dilakukannya prosedur pelaksanaan penagihan pajak terutama pada 

penyitaan aset wajib pajak. Dengan masalah–masalah ini dapat terjadi penyimpangan atau penyelewengan 

terhadap penerimaan pajak negara, apalagi peneriman pajak  merupakan pendapatan negara yang sangat mudah 

diselewengkan. 

Untuk menghindari masalah yang terjadi maka KPP harus menerapkan unsur–unsur sistem 

pengendalian intern yaitu Lingkungan Pengendalian, Penentuan Resiko, Aktivitas Pengendalian, Pengawasan, 

dan Informasi dan Komunikasi. KPP juga harus menerapkan unsur praktek yang sehat dimana praktek yang 

sehat adalah setiap pegawai dalam perusahaan melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan. Apabila semua pegawai melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur dan tidak asal saja 

maka diharapkan bisa terdapat suatu pengendalian intern yang cukup baik. Praktek yang sehat ini harus berlaku 

untuk seluruh prosedur yang ada, sehingga pekerjaan suatu bagian akan langsung dicek oleh bagian lainnya. 

Pekerjaan pengecekan seperti ini dapat terjadi bila struksur organisasi dan prosedur yang disusun itu 

memisahkan tugas–tugas dan wewenang– wewenang sehingga tidak ada satu bagian dalam perusahaan yang 

mengerjakan suatu transaksi dari awal sampai akhir. 

  

 

5.  SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

a. Sistem pengendalian intern penyitaan aset wajib pajak pada instansi belum sepenuhnya diterapkan dengan 

baik karena masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, terbukti dengan adanya SPMP yang tidak di 

terbitkan setiap bulannya. 

b. Masih kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia terhadap 

penyitaan dan penerbitan surat perintah melakukan penyitaan yang berdampak pada tidak tercapainya 

penerimaan pajak secara optimal 
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c. Prosedur penagihan tidak berjalan dengan semestinya menurut undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2000. 

 

5.2 Saran 
a. Sistem Pengendalian Intern penyitaan aset wajib pajak pada KPP Pratama Medan Poloniaharus lebih 

ditingkatkan lagi agar seluruh prosedur dan kegiatan berjalan dengan baik dan tujuan dari sistem 

pengendalian intern tercapai. 

b. Lebih di tingkatkannya pengendalian dan pengawasan oleh pihak-pihak yang terkait dalam penagihan agar 

pelaksanaan prosedur penerbitan SPMP dilakukan sesuai peraturan dan perundang-undangan guna 

menjadikan barang penanggung pajak sebagai jaminan pelunasan utang pajaknya yang berdampak pada 

optimalnya penerimaan pajak.  

c. Sebaiknya KPP Pratama Medan Polonia menjalankan prosedur penagihan pajak sesuai undang-undang 

Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.  
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