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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Ketiga) ditegaskan bahwa Indonesia 

adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum merupakan sarana utama 

yang oleh bangsa itu disepakati sebagai sarana untuk mengatur 

kehidupannya. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan dan akibatnya yang 

dilakukan oleh semua pihak di negara ini, harus didasarkan atas hukum, 

sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara harus 

berdasarkan norma-norma hukum. Konsepsi negara hukum ini mulai 

berkembang pesat sejak akhir abad 19 dan awal abad 20. Di Eropa 

kontinental, Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl menyebutnya dengan 

istilah Rechtsstaat.
1
 Sedangkan di negara-negara Anglosaxon, AV Dicey 

menggunakan istilah the Rule of Law. 
2
 Julius Stahl merumuskan unsur-

unsur Rechsstaat dalam arti klasik, yaitu : adanya jaminan atas hak-hak 

asasi manusia; adanya pemisahan kekuasaan; pemerintahan harus 

berdasarkan peraturan-peraturan hukum; adanya peradilan administrasi. 

Dalam sebuah negara hukum peranan dari lembaga-lembaga peradilan 

sangat diperlukan demi tercapainya sebuah supremasi hukum. Upaya 

penegakan hukum ini diterapkan diberbagai bidang, dan salah satunya 
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adalah di bidang Perpajakan untuk memberikan keadilan sebagai akibat 

timbulnya permasalahan antara subjek pajak (rakyat) dengan pemungut 

pajak (pemerintah) atau dapat pula disebut sebagai sengketa pajak. Dari hal 

tersebut maka dibentuklah Pengadilan Pajak melalui Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
3
  

Peradilan pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang 

bersifat khusus di bidang perpajakan. Suatu peradilan dikatakan sebagai 

peradilan administrasi jika memenuhi unsur-unsur, yaitu salah satu pihak 

yang berselisih harus administrator (pejabat administrasi), yang menjadi 

terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya, 

dan terhadap persoalan yang diajukan diberlakukan hukum publik atau 

hukum administrasi. 

Dalam Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak 

disebutkan bahwa, “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang 

melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib pajak atau penanggung 

pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.” Kekuasaan 

kehakiman dalam ketentuan diatas menegaskan bahwa Pengadilan Pajak 

sebagai badan peradilan melaksanakan fungsi dan wewenangnya guna 

menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 

Ayat (1) UUD 1945 (Perubahan Ketiga) yang menyebutkan bahwa, 

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan 
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juga untuk menegaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan badan 

peradilan administrasi murni dimana lembaga ini independen, bukan 

merupakan bagian dari salah satu pihak yang bersengketa. Dengan demikian 

Pengadilan Pajak menurut Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 diatas 

berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya dibidang 

perpajakan. 

Sejak dikeluarkannya UU Pengadilan Pajak No. 14 Tahun 2002, posisi 

Pengadilan Pajak dinilai membingungkan. Sebab, Pasal 10 UU Kekuasaan 

Kehakiman No. 48 tahun 2009 menyebutkan; ayat 1, Kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 

di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; ayat (2), Badan 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan 

dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan 

peradilan tata usaha negara. Di situ tidak disebutkan bahwa Pengadilan 

Pajak berada di lingkungan peradilan perpajakan. 

Dalam UU No. 14 Tahun 2002, baik dalam pasal-pasal maupun 

penjelasannya, tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan atau 

menyatakan secara jelas keberadaan Pengadilan Pajak dalam lingkungan 

peradilan, sedangkan Pasal 5 UU No. 14 Tahun 2002 hanya menyebutkan 

tentang pembinaan teknis peradilan dalam Pengadilan Pajak dilakukan oleh 

Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan 

finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangan. 

Sedangkan Pasal 10 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman membatasi 

bahwa lingkungan peradilan hanya ada empat jenis, yaitu peradilan umum, 
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peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi 

jelas, UU Pengadilan Pajak tidak menentukan keberadaan Pengadilan Pajak 

dalam sistem peradilan di Indonesia. Pasal 3 UU Pengadilan Pajak hanya 

menentukan, dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Pajak yang 

dibentuk di ibukota Negara. UU Pengadilan Pajak tidak menentukan di 

dalam lingkungan mana Pengadilan Pajak itu berada. 

Ismail Rumadan, mengatakan terkait dengan sengketa perpajakan 

dimana hakim harus menguasai teori peraturan perundang-undangan tentang 

perpajakan terutama UU No. 36 tahun 2008 tentang Perpajakan, juga harus 

mengusai praktik teknis perpajakan. Karakteristik kerja Pengadilan Pajak 

yang seperti di atas membutuhkan diferensiasi atau spesialisasi kerja. Oleh 

karena itu, Pengadilan Pajak dapat pula dikategorikan sebagai Pengadilan 

Khusus.
4
 

Mengingat sengketa pajak yang masuk dalam ranah materi tata usaha 

negara, banyak pendapat yang memasukkan Pengadilan Pajak di dalam 

lingkungan peradilan tata usaha negara. Akan tetapi tidak ada dasar 

hukumnya sehingga perlu adanya pengkajian yang mendalam tentang posisi 

peradilan pajak di dalam struktur peradilan di Indonesia. Berdasarkan uraian 

tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan 

Judul “Kajian Yuridis Posisi Peradilan Pajak dalam Struktur Peradilan 

di Indonesia”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam melakukan pengkajian 

terhadap permasalahan yang dibahas lebih lanjut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana politik hukum dan filosofi dibangunnya peradilan pajak di 

Indonesia berdasarkan UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 

2. Bagaimana kedudukan pengadilan pajak dalam struktur peradilan di 

Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan politik hukum dan filosofi dibangunnya 

peradilan pajak di Indonesia berdasarkan UU No. 14 tahun 2002 

tentang Pengadilan Pajak 

2. Untuk menjelaskan kedudukan pengadilan pajak dalam struktur 

peradilan di Indonesia 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara 

teoritis maupun praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pemahaman mengenai kedudukan pengadilan pajak berdasarkan 
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UU Nomor 14 tahun 2002 dan kedudukan pengadilan pajak dalam 

struktur peradilan di Indonesia serta mengenai politik hukum dan 

filosofi dibangunnya peradilan pajak di Indonesia berdasarkan UU No. 

14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi 

mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

wawasan dan sumbangan pemikiran mengenai kedudukan pengadilan 

pajak berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2002 dan posisi serta 

kedudukan pengadilan pajak dalam struktur peradilan di Indonesia 

sehingga dapat memberikan pemahaman yang tepat mengenai 

kompetensi absolut peradilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia 

bagi para praktisi hukum dan masyarakat  

E. Kerangka Pemikiran 

 Gagasan Hans Kelsen dengan Stufenbautheorie pada hakikatnya 

merupakan usaha untuk membuat kerangka suatu bangunan hukum yang 

dapat dipakai di manapun, dalam perkembangan selanjutnya diuraikan Hans 

Nawiasky dengan theorie von stufenfbau der rechtsordnung yang 

menggariskan bahwa selain susunan norma dalam negara adalah berlapis-

lapis dan berjenjang dari yang tertinggi sampai terendah, juga terjadi 

pengelompokkan norma hukum dalam Negara, yakni mencakup norma 

fundamental negara (staatsfundementalnorm), aturan dasar negara 
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(staatsgrundgesetz), undang-undang formal (formalle gesetz), dan Peraturan 

pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en outonome satzung).
5
 

Tatanan hukum tertinggi dalam pandangan Kelsen adalah berpuncak 

pada basic norm atau grundnorm (norma dasar), yaitu berupa konstitusi, 

tetapi konstitusi dimaksud adalah dalam pengertian materiel, bukan 

konstitusi formil. Menurut Nawiasky, yang dimaksud dengan basic norm 

dalam gagasan Kelsen tidak lain adalah harus diartikan sebagai 

staatsfundementalnorm, bukan staatgrundnorm.
6
 Di dalam sistem hukum 

Indonesia, tidak jarang ditemukan dalam sistem penormaan UU yang 

berlapis-lapis ditemukan adanya UU yang saling tumpang tindih satu sama 

lain, ada kalanya UU yang satu tidak mengatur secara jelas sehingga 

dibentukan peraturan yang lebih khusus hal ini sebagaimana posisi peradilan 

pajak yang tidak secara jelas dituangkan dalam UU Kehakiman No. 48 

tahun 2009 yang kemudian dijelaskan dalam UU yang lebih khusus yakni 

dengan UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 

Dalam sebuah negara hukum peranan dari lembaga-lembaga peradilan 

sangat diperlukan demi tercapainya sebuah supremasi hukum. Upaya 

penegakan hukum ini diterapkan diberbagai bidang, dan salah satunya 

adalah di bidang Perpajakan untuk memberikan keadilan sebagai akibat 

timbulnya permasalahan antara subjek pajak (rakyat) dengan pemungut 

pajak (pemerintah) atau dapat pula disebut sebagai sengketa pajak. Dari hal 

                                                 
5
 Muhtadi, “Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia,” Fiat Justitia 

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5., No.2, (September-Desember, 2012), hlm. 293-294 
6
 Ibid. 
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tersebut maka dibentuklah Pengadilan Pajak melalui Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
7
  

Pengadilan Pajak yang ada sekarang ini dibentuk berdasarkan UU 

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 2 UU Nomor 14 

Tahun 2002 mencantumkan pengertian Pengadilan Pajak sebagai berikut : 

“Pengadilan Pajak adalan badan peradilan yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang 

mencari keadilan terhadap sengketa pajak.”  

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa Pengadilan 

Pajak merupakan lembaga peradilan yang dipergunakan sebagai sarana bagi 

rakyat selaku wajib pajak atau penanggung pajak untuk mendapatkan 

keadilan di bidang perpajakan. Kewenangannya adalah untuk memutus 

perkara mengenai sengketa pajak. Dalam Pasal 1 butir 5 undang-undang ini 

menyebutkan pengertian sengketa pajak sebagai berikut :  

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan 

antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang 

berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat 

diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas 

pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa.” 

 

Mengenai kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di 

Indonesia, UU Nomor 14 Tahun 2002 tidak menyebutkan secara tegas 

dimanakah posisi Pengadilan Pajak. Beberapa pasal yang terdapat dalam 
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UU Nomor 14 Tahun 2002 yang tidak langsung terkait dengan kedudukan 

Pengadilan Pajak, antara lain sebagai berikut : 

Pasal 2 : 

“ Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang 

mencari keadilan terhadap sengketa pajak.” 

Pasal 33: 

(1) “ Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan 

terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak” 

 

Apabila dikaji ketentuan tersebut di atas, maka tidak ada satu pasalpun 

dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 yang menyebutkan secara 

tegas kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlunya untuk mengkaji lebih dalam 

kaitannya dengan posisi peradilan pajak di dalam struktur peradilan di 

Indonesia dan hubungannya konstitusi serta peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan pajak.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis 

empiris. Pendekatan yuridis karena dalam membahas permasalahan 

dengan menggunakan pendekatan yang memandang hukum sebagai 

doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (law in book).
8
 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (statute 
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 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. Penelitian Hukum Normatif. Cet.V. Jakarta: 
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approach). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, 

kultural, atau das sein) sebab penelitian ini digunakan data primer 

yang diperoleh dari lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris dalam 

penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis 

permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum 

yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh 

dari lapangan.  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif
9
. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau objek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.
10

 

Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan 

jelas terkait dengan permasalahan yang dikaji tentang  posisi peradilan 

pajak dalam struktur peradilan di Indonesia. 

3. Sumber Data 

Data yang disajikan dalam penelitian ini meliputi data primer 

dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh berupa fakta 

atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian 

dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Pajak di Yogyakarta. 
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Data sekunder merupakan data berupa bahan-bahan hukum yang 

terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat 

mengikat dan bahan hukum sekunder.
11

 Bahan hukum primer 

merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu norma, kaidah 

dasar, dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan 

hukum primer yang digunakan adalah UUD NRI 1945, UU No. 14 

tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UU Peratun No. 51 tahun 2009,  

UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan 

bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen resmi, yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan jurnal 

yang berkaitan dengan permasalahan posisi peradilan pajak dalam 

struktur peradilan di Indonesia. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah 

dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, 

sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi 

dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil 

penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan 

perundang-undangan, serta penelitian-penelitian terdahulu yang 

berkaitan dan relevan dengan materi penelitian yakni posisi peradilan 

pajak dalam struktur peradilan di Indonesia. Selain itu juga dengan 
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Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015,  Metode Penelitian Hukum (Buku 

Pegangan Kuliah), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,  hlm. 8 
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studi lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. 

Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara 

dengan hakim Pengadilan Pajak di Yogyakarta.  

5. Metode Analisis Data 

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam 

bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan 

menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal 

yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau 

individual.
12

 Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian 

lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk 

disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait  

dengan posisi peradilan pajak dalam struktur peradilan di Indonesia. 
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