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BAB I. PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Pajak mempunyai peranan yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk
pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa
fungsi, yaitu :
Fungsi anggaran (budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan
pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini utamanya diperoleh dari
penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja
pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan
pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam
negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus
ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan
ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui
kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka meningkatkan penanaman modal, baik
dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.
Guna melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang
tinggi untuk produk impor.
Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan
yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini
bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat,
pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
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Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua
kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat
membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat.
Dari fungsi-fungsi diatas, jelas menunjukkan bahwa pajak mempunyai peranan
yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan nasional, oleh karena itu
berbagai upaya dilakukan untuk menarik pajak dari masyarakat, namun demikian dalam
penarikan pajak harus dilakukan hati-hati dan memenuhi rasa keadilan. Pembebankan
pajak kepada masyarakat yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan masyarakat akan
enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah pembangunanpun tidak akan
berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka
pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu: (1) Pemungutan pajak harus
adil; (2) Pengaturan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang; (3) Pemungutan Pajak
harus efisien; (4) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak dipungut
akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana
akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung besarnya beban pajak yang harus
dibayar,

sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk

meningkatkan kesadaran pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak
rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. Apalagi sejak awal Tahun 1984
sistem perpajakan di Indonesia berubah dari Government/Official Assessment menjadi
Self Assessment, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk
menghitung/memperhitungkan sendiri, membayar dan melapor pajak yang terutang.
Kewenangan memungut pajak di Indonesia saat ini dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan dan
Dinas Pendapatan Daerah pada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun
Kabupaten/Kota.
Disadari begitu pentingnya pungutan pajak agar sesuai dengan rasa keadilan,
konstitusi dasar Republik Indonesia dalam Amandemen ke3-tiga UUD 1945 mengatur
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pajak dalam pasal tersendiri yaitu dalam Pasal 23 A : Pajak dan pungutan lain yang
bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang1
Pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat
menimbulkan ketidakadilan wajib pajak, dan berakibat pada timbulnya sengketa dan
perkara pajak antara wajib pajak dan pemungut pajak. Pada tingkat pertama sengketa
pajak akan diselesaikan oleh pemungut pajak. Dalam hal keputusan pemungut pajak
(beschikking) tidak memuaskan wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya
hukum berupa gugatan dan/atau banding ke Pengadilan Pajak.
Penyelesaian perkara pajak saat ini diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak. Sebelumnya penyelesaian perkara pajak berdasarkan Stbl.
1927 No. 29 juncto UU NO. 5 Th. 1959 ditangani oleh Majelis Pertimbangan Pajak
(MPP), kemudian berdasarkan UU No. 17 tahun 1997 oleh Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (BPSP). Putusan perkara pajak melalui MPP maupun BPSP, memiliki
kelemahan yang

mendasar, karena

putusan institusi tersebut dianggap sebagai

beschikking (keputusan banding administratif) dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 48
ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah terakhir dengan UU No.51 Tahun 2009 dapat digugat kembali pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara. Hal tersebut disebabkan, karena kedudukan MPP maupun
BPSP, bukan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Oleh karena itu salah satu alasan utama pembentukan Pengadilan Pajak adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam perkara pajak.
Dalam perjalanannya Undang undang Pengadilan Pajak ini pun tidak terlepas
dari persoalan, terlebih lagi setelah terbongkarnya berbagai mafia pajak. Media cetak,
elektronik dan

opini masyarakat terbentuk bahwa Pengadilan Pajak bagian dari

konspirasi kebocoran negara dari sektor penerimaan pajak, serta kedudukannya dalam
menangani perkara pajak dinilai tidak independent. Dualisme pembinaan pengadilan
pajak dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
1

Terdapat perubahan paradigma dasar pungutan pajak di Indonesia dalam UUD RI 1945. Semula dinyatakan dalam
Pasal 23 ayat (2) UUD RI 1945 : Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang, setelah
amandemen ke-tiga UUD RI 1945 (9 November 2001), pungutan pajak diatur dalam Pasal 23A UUD RI 1945 yaitu :
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.
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menyatakan “Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh
Mahkamah Agung” dan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi
pengadilan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Dengan demikian, pengadilan
pajak memiliki

dua instansi pembina, yakni Mahkamah Agung dan Kementerian

Keuangan. Kondisi ini tentu saja dapat mempengaruhi independensi Pengadilan Pajak.
Selain itu, pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan juga bertentangan
dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 21 ayat (1) yang
menyataakan “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang ada dibawahnya, berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Hal
tersebut dinyatakan lagi dalam
“Pengawasan

Pasal 39 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 bahwa

tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan

peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Pada Pasal 39 ayat (2) ditegaskan
bahwa, selain pengawasan penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung melakukan
pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
Berdasarkan pada pengaturan tersebut jelas, bahwa pembinaan dan pengawasan dalam
organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus berada dibawah
Mahkamah Agung. Namun demikian, hendaknya dijadikan concern bersama, bahwa
pajak merupakan penerimaan negara dominan yang diperlukan dalam pembangunan di
republik ini. Karena itu perlakuan penanganan perkara pajak harus spesifik, jangan
sampai dijadikan instrument penangguhan dalam melaksanakan kewajiban membayar
pajak.
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) melakukan pemetaan masalah
melalui serangkaian kegiatan, wawancara, focus group discussion dan observasi,
terdapat beberapa permasalahan terkait aspek regulasi, organisasi, sumber daya
manusia, dan pengawasan di Pengadilan Pajak. Aspek regulasi meliputi inkonsistensi,
multi tafsir dan overlapping peraturan. Aspek organisasi, keberadaan pengadilan pajak
yang bernaung dibawah Mahkamah Agung sekaligus Kementerian Keuangan
menjadikan lembaga tersebut tidak independen. Aspek Sumber Daya Manusia meliputi
rendahnya kualitas dan kuantitas hakim, disamping system recruitment hakim yang
tidak transparan. Adapun permasalahan Aspek Pengawasan meliputi tingginya potensi
4

konflik kepentingan antara Hakim, Wajib Pajak dan Fiskus, tidak efektifnya system
pengawasan dari level pemeriksaan, pengajuan keberatan/banding sampai eksekusi
putusan, termasuk belum terbentuknya majelis kehormatan pengadilan pajak.
Berajak dari berbagai permasalahan tersebut diatas, maka Badan Pembinaan
Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham, menyusun NASKAH AKADEMIK RUU
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 14

TAHUN 2002 TENTANG

PENGADILAN PAJAK.
B.

Permasalahan
1.

Apakah Pengadilan pajak sudah berada pada jalur yang benar (sesuai dengan
konstitusi)

2.

Apakah Pengadilan pajak yang ada sekarang ini sudah mencerminkan rasa keadilan
dan kepastian hukum ?

3.
C.

Apakah Pengadilan pajak yang ada sekarang ini cukup transparan dan akuntabel ?

Maksud dan tujuan
Maksud dari

kegiatan ini adalah untuk menggali pemikiran-pemikiran baru

dari

berbagai kalangan akademik, praktisi, dan penegak hukum tentang pengadilan pajak
yang ideial, dimasa yang akan datang .
Tujuannya adalah terwujudnya suatu rancangan undang-undang yang responsip baik
secara prosendural maupun substansial.
D.

Metode Pendekatan
Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademis ini adalah disrcriftif
analisis, nomatif 2 ,

dengan mempelajari berbagai literature yang terkait, seperti

peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan Mahkamah
Agung. Selain menggunakan data sekunder, kajian juga menggunakan data primer,
mengadakan forum diskusi untuk mendapatkan informasi yang actual.
2

Suryono Sukanto membagi penelitian hukum penelitian normative dan penelitian hukum sosiologis atau
empiris, yaitu :
1. Penelitian hukum yang normative, mencakup :
a. Penelitian terhadap azas-asas hukum,
b. Penelitian hukum terhadap sistimatika hukum,
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
d. Penelitian sejarah hukum
e. Penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, terdiri dari :
a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis)
b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.
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E.

F.

Jadual Kegiatan.
1.

Maret – April – persiapan, menyusun anggota tim, menyiapakan Proposal

2.

Mei - memulai rapat tim, pembagian tugas tim

3.

Juni – Rapat tim lanjutan, diskusi dan lain-lain

4.

Juli – menyusun konsep draft laporan/konsep NA Rapat – tim

5.

Agustus – pemantapan kosep

6.

September – Rencana FGD

7.

Oktober –November Finalisasi Laporan /Penyampaian Laporan akhir

Personalia Tim.
Ketua

: DR. Tjip Ismail, S.H., MBA, MM.

Sekretaris

: Drs. Sularto, S.H.,M.Si.

Anggota

: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DR. Mudzakkir, S.H.M.H.
DR. Tafsir Nurchamid, Ak.M.Si.
DR. Dian Puji N. Simatupang, S.H.,M.H.
Jhon Eddy, S.H.,M.H.
Aisyah Lailiah, S.H.,M.H.
Erna Prilia Sari, S.H.,M.H.
Fabian Asta Broto, S.H.
Estining Wahyu S, S.H.
Febri Sugiharto, S.H.
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BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik,
perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari
pangaturan dalam suatu Undang-Undang.
A. Asas-asas Perpajakan.
1. Asas Keadilan
a. Menurut Teori yang mendasari pengertian.
1) Asas Equality
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang
pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to
pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
2) Asas Certainty
Penetapan pajak hendaknya tidak sewenang-wenang, jadi wajib pajak harus
mengetahui kapan membayar dan batas waktu pembayaran
3) Asas Convenience of Payment
Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat
yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada saat memperoleh
penghasilan.
4) Asas Economy
Secara ekonomi, biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib
Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul.
b. Teori yang memisahkan hak negara memungut pajak
1) Teori Asuransi
Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersbut
dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala
kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori
asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pajak. Walaupun
kenyataannya menyatakan hal tersebut dengan premi tidaklah tepat.
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2) Teori Kepentingan
Teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari
masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang
pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan raganya. Oleh karena
itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat
3) Teori Gaya Pikul
Teori ini mengandung bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam
jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan
jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan,
maka masyarakat akan membayar pajak menurut daya pikul seseorang.
4) Teori Asas Daya Beli
Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa penyelenggaraan kepentingan
masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan
kepentingan individu atau Negara, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi
mengatur.
2. Asas Manfaat
Pengenaan pajak hendaknya seimbang dengan keuntungan (manfaat) yang didapat
wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria
ini, maka pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar
dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi lebih besar.
PBB menggunakan prinsip benefit dalam mengukur aspek keadilan dalam perpajakan.
Fungsi negara adalah memberikan perlindungan terhadap kekayaan warga, dan
karenanya pemiliknya berkewajiban ikut membayar keperluan-keperluan negara.
3. Asas Pembuatan Undang-undang
a. Asas Yuridis
Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum
kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan
pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal
23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
b. Asas Ekonomis
Seperti pada uraian sebelumnya, pajak mempunyai fungsi regular dan budgeter. Asas
ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar
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kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak
harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi, sehingga kehidupan
ekonomi tidak terganggu.
c. Asas Finansial
Berkaitan dengan hal ini, fungsi pajak yang terpenting adalah fungsi budgeter nya,
yakni untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara.
Sehubungan dengan itu, agar diperoleh hasil yang besar, maka biaya pemungutannya
harus sekecil-kecilnya.
4. Asas yuridiksi pemungutan pajak
a. Asas Tempat Tinggal
Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib
Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di
Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal
dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-undang Pajak
Penghasilan).
b. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu Negara. Asas ini diberlakukan kepada
setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.
c. Asas Sumber
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber
pada suatu Negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak yang
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenai pajak di Indonesian
tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
B.

Perkembangan Peradilan Pajak di Indonesia.
Penyelesaian perkara perpajakan telah dilakukan oleh sebuah institusi khusus yang
mempunyai kewenangan menanganinya, yang kemudian berkembang sesuai dengan
kebutuhan dan sistem peradilan yang berlaku. Pembentukan lembaga-lembaga tersebut
dapat dilihat dalam kilasan sejarah penyelesaian perkara pajak dari masa ke masa, sebagai
berikut :
1.

Zaman Hindia Belanda
Berdasarkan Ordonansi 1915 - Staatsblad No.707, Peradilan Pajak disebut Badan
Banding Administrasi Pajak (Raad van het Beroep voor Belasting-zaken),
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kewenangannya berubah dan bertambah dengan dikeluarkannya Staatsblad 1917 No.
593; Staatsblad 1919 No. 598; Staatsblad 1921 No. 406; Staatsblad 1922 No. 69 dan
805; Staatsblad 1925 No. 146 dan 171; dan Staatsblad 1927 Nomor 29 yang kemudian
diganti dengan nama Peraturan Banding Urusan Pajak (Regeling van het Beroep in
Belastingzaken) terakhir ditambah dan dirubah sebagaimana dimuat dalam LN 1959
No. 13.
2.

Lembaga tersebut dengan UU Nomor 5 Tahun 1959 diubah namanya menjadi Majelis
Pertimbangan Pajak (MPP) yang tugasnya memberikan keputusan terhadap perkara
keputusan keberatan pajak yang diajukan kepadanya. Keberadaan MPP sebagai badan
peradilan pajak dinyatakan dalam UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagai hukum formal Pajak, Pasal 27 UU No.6 Tahun 1983
ayat (1) penjelasan
Dalam hal Wajib Pajak masih merasa kurang puas terhadap keputusan Direktur
Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan, Wajib Pajak masih diberi
kesempatan untuk mengajukan banding ke badaan peradilan pajak, dalam hal ini
seperti yang ada sekarang Majelis Pertimbangan Pajak dalama jangka waktu
tiga bulan sejak tanggal keputusan keberatan tersebut.
Kedudukan MPP sebagai Badan Peradilan Pajak menjadi goyah sejak ditetapkannya

UU 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku efektip pada 1 Januari
1991, yang dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa ;
Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam
Staatsblad 1912 Nomor 29 (Regeling van Het Beroep in Belasting Zaken) juncto UU No.
5 Tahun 1959 merupakan keputusan Banding Administratif.
Akibatnya sesuai dengan Pasal 51 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986, keputusan Majelis
Pertimbangan Pajak, seperti halnya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian dan
Keputusan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dapat digugat kembali ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) karena dianggap sebagai Keputusan Banding
Admnistarif.
Hal tersebut dapat dimengerti, bahwa anggapan bahwa keputusan MPP bersifat final dan
tidak dapat diajukan lagi ke Peradilan tidak dinyatakan secara eksplisit dalam UU MPP
(Staatsblad van Nederlandsch Indie 1927 No.29, LN). Di sisi lain, bahwa pengaturan
penanganan perkara atas Keputusan MPP pada peradilan tata usaha negara merupakan
ketentuan baru yang harus dipatuhi. Adagium Hukum lex poster derogate legi priori
10

ketentuan perundangan

yang ditetapkan kemudian

menggantikan

ketentuan yang

ditetapkan terdahulu.
Perubahan MPP menjadi Badan Penyelesaian Perkara Pajak (BPSP) berdasar UU
Nomor 17 Tahun 1997, yang menyatakan putusannya merupakan putusan akhir dan
bersifat tetap

3

bersifat final dst. juga tidak membawa perubahan berarti, karena

keberadaan BPSP tidak dalam lingkup UU Kekuasaan Kehakiman. Hingga pada saat itu
putusan BPSP, banyak yang digugat kembali oleh Wajib Pajak ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara.
Tarik menarik kekuasaan penanganan perkara pajak ini baru berakhir setelah
diundangkannya UU No. 14 Tahun 2002, LN 2002 Nomor 27 pada tanggal 12 April 2002
tentang Pengadilan Pajak. yang keberadaannya dibawah lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara.
C.

Eksistensi Peradilan pajak.
Keberadaan Pengadilan Pajak merupakan peradilan khusus yang menangani perkara
perpajakan sangat dinantikan para pengusaha dan investor di Indonesia, di mana dalam
penanganannya dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah
dan sederhana dengan memberikan putusan yang bersifat final.
Hal tersebut sangat diperlukan, mengingat bahwa perkembangan dunia usaha yang pesat
memicu terjadinya konflik diakibatkan adanya analogi dan interpretasi terhadap suatu
peraturan yang diterbitkan Pemerintah. Manakala terjadi hal tersebut, maka putusan
pengadilan akan membentuk suatu kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak,
dalam teori hukum disebut dengan common law.
Keberadaan Pengadilan Pajak ternyata disambut baik oleh pencari keadilan, sebagaimana
terlihat dalam tabel dibawah ini 3:
No.

Tahun

Banding

Gugatan

Jumlah

% Kenaikan

1.

2002

1.730

141

1.871.

22,47%

2.

2003

2.071

180

2.251

20,30%

3.

2004

2.612

313

2.925

7,29%

4.

2005

2.271

342

2.613

16,59%

3

Pasal 76 UU No.17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Perkara Pajak : Putusan Badan Penyelesaian Perkara
Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dan bukan keputusan Tata Usaha Negara.
3
Sumber Laporan Kinerja Pengadilan Pajak Tahun 2007.
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5.

2006

2.907

410

3.317

26,94%

6.

2007

4.316

526

4.842

45,97%

7.

2008

5.877

551

6.428

32,76%

8.

2009

6.840

622

7.462

16,09%

9.

2010

5.756

943

6.699

-10,23%

10.

2011

5.951

1.114

7.065

5.46%

Dari tabel diatas jumlah sengketa pajak yang diajukan banding maupun gugatan di
Pengadilan Pajak dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang signifikan. Terdapat
penurunan dalam pengajuan banding pada tahun 2010 dan 2011 yaitu masing-masing sejumlah
5.756 untuk tahun 2010, dan pada tahun 2011 sejumlah 5.951 sementara jumlah banding pada
tahun 2009 adalah sejumlah 6.480. Hal tersebut disebabkan adanya pengaturan baru pada
tahun 2010 yaitu dikenakannya sanksi 100% bagi pemohon banding apabila bandingnya
ditolak oleh Pengadilan Pajak.4
Melihat uraian di atas, eksistensi MPP dalam UU No. 5 Tahun 1986 tidak lebih hanyal
merupakan instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan keputusan
terhadap “Banding Administratif” 5 . Atas putusan tersebut, Wajib Pajak masih dapat
mengajukan perkaranya ke Peradilan TUN. Bila demikian halnya, maka perselisihan dan
penyelesaian perkara pajak akan semakin memakan waktu yang lama, sebab memerlukan
prosedur berjenjang dan panjang.
Dalam perkembangan selanjutnya, MPP dianggap tidak dapat lagi menangani perkara
perpajakan, dan untuk itu harus dilakukan perubahan. Dengan UU No. 17 Tahun 1997
tentang Badan Penyelesaian Perkara Pajak (BPSP) dengan segala kekurangannya mencoba
mengatasi kemelut penanganan perkara perpajakan di Indonesia
Namun demikian keberadaan BPSP berdasarkan UU No.17 Tahun 1997, belum juga
memenuhi kehendak stake holders (pihak-pihak yang berperkara perpajakan), karena
keberadaan BPSP bukan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam UU
Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung.

Oleh karena itu kemudian

4

UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, menyatakan dalam Pasal 27 ayat (5d)
bahwa dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
4

DR. Tjip Ismail, SH., MM., Majelis.., Op. Cit.
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ditetapkanlah UU 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dimana dalam Pasal 2
ditegaskan bahwa

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan

kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan
terhadap sengketa pajak”6.
Dalam undang-undang tentang Pengadilan Pajak terdapat beberapa istilah, antara
lain:
a)

Pajak: “Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat,
termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah,
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”7

b)

Sengketa Pajak: “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 undangundang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”8

Tentang upaya hukum yang dapat dilakukan :
a)

Banding: “Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding,
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”9

b)

Gugatan: “Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau
penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan
yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku”.10

c)

Peninjauan Kembali/PK: “Pihak-Pihak yang berperkara dapat mengajukan peninjauan
kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”11.

Dari penjelasan beberapa istilah hukum di atas, dapat dipahami bahwa Pengadilan Pajak
secara undang-undang berkompeten menangani sengketa perpajakan, baik pajak pusat
yang meliputi sengketa/perkata pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat
6

UU No. 14 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27.
Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
8
Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
9
Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
10
Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
11
Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
7
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Bea dan Cukai(DJBC) serta pajak daerah oleh Pemerintah Daerah (Pemda), baik berupa
Banding maupun Gugatan.
Upaya hukum banding pada pengadilan pajak ini adalah merupakan akomodasi dari
ketidakpuasan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap putusan penyelesaian
sengketa Keberatan (keputusan keberatan) yang ditangani oleh DJP, DJBC dan Pemda .
Sementara itu, gugatan adalah akomodasi dari bentuk ketidak puasan terhadap prosedur
penagihan pajak atau keputusan lain di bidang perpajakan selain keberatan.
Terhadap putusan Pengadilan Pajak terdapat upaya hukum luar biasa, dimana para pihak
dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
Terkait dengan perkara pajak, R. Santoso Brotodiharjo berpandangan bahwa Perkara
Pajak terjadi karena penghindaran pajak (tax avoidance), pengelakan/ penyelendupan
pajak (tax evasion), dan pelalaian pajak12 Sebenarnya yang merupakan perkara pajak
adalah hanya pengelakan/ penyelundupan dan pelalaian pajak saja, sedangkan
penghindaran pajak pada dasarnya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak karena tidak
bertentangan dengan UU Perpajakan13
Pajak memegang peran penting dan strategis dalam penerimaan negara, oleh karena itu
dalam penyelesaian Perkara Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang
lebih ringkas. Memperbanyak jenjang pemeriksaan ulang vertikal akan mengakibatkan
potensi pengulangan pemeriksaan menyeluruh14
Walaupun pajak merupakan sumber utama penerimaan suatu negara, tetapi tidak
boleh dilakukan secara semena-mena, baik dalam pembuatan aturannya maupun
pelaksanaannya.15 Menurut Adam Smith, baik negara/ pemerintah maupun masyarakat
(sebagai wajib pajak) mempunyai posisi tawar yang sama kuatnya untuk menentukan
bagaimana sebaiknya pajak harus diterapkan, yaitu siapa yang dikenakan pajak, apa yang
dikenakan pajak, kapan dikenakan, berapa yang harus dibayar, dan sebagainya. 16
Mengingat pentingnya pengaturan pajak tersebut, maka ditegaskan dalam UUD bahwa
pajak harus ditetapkan dengan undang-undang17.

12

Santoso Brotodihardjo, R, Ilmu Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung , 1987, h.14.
13
Mardiasmo, Perpajakan, Andi, Yogyakarta, 2001, h.10

14

Memori Penjelasan UU No. 14 Tahun 2002
Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia, PT Yellow Mediatma, Jakarta , 2005, h.150
16
Harold M, Groves, Financing Governmet, Henry Holt and Co Inc, New York 1959, h.11
15

17

Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

14

Memahami kata “eksistensi” dalam tema tulisan ini dipandang perlu, untuk dapat
mengantarkan pada pembahasan selanjutnya. Makna eksistensi ini adalah bagian dari
buah pemikiran filosofis yang lahir dari keprihatinan atas sebuah keberadaan manusia dan
dari keinginan untuk memahami makna signifikansinya. 18 Dalam konteks tema ini,
eksistensi dimaksud, pun demikian berangkat dari sebuah keprihatinan dan upaya
memahami makna dan signifikansi Pengadilan Pajak dalam Era Globalisasi, keprihatinan
tersebut adalah sebuah kewajaran, tatkala Pengadilan Pajak yang baru seiring lahirnya UU
No. 14 tahun 2002.
Namun demikian, kendati Pengadilan Pajak sudah diatur dalam UU, tidak kemudian muncul anggapan bahwa kodifikasi peraturan perihal Pengadilan Pajak dalam UU No. 14 tahun
2002 tersebut kemudian dianggap cukup untuk mengatasi semua persoalan hukum19.
Ungkapan di atas tadi tidak berlebihan dan tidak dilebih-lebihkan, dengan pertimbangan
bahwa ke depan pasti akan muncul problem-problem dan permasalahan baru sesuai
dengan dinamika perkembangan zaman baik dari sudut perkembangan perekonomian
(baca: kebijakan ekonomi), atau berbagai kepentingan politik regional dan internasional.
Munculnya problem baru adalah bagian dari proses sosial, maka bagaimanapun
sempurnanya pembuat hukum untuk mengatasi persoalan-persoalan dan berbagai
kekurangan ia tidak akan dapat menlak timbulnya problem baru dikemudian hari. Jika
demikian maka yang sudah sempurnapun akan menjadi kurang sempurna seiring dinamika
sosial, ekonomi dan politik masyarakat.20
Pertimbangan-pertimbangan di atas, akan menjadi sangat rentan bila dilihat dari kacamata
persaingan perekonomian dunia yang secara terbuka dan bebas tanpa batas21. Dalam era
globalisasi ini, dunia yang seakan tanpa batas dalam berbagai kegiatan ekonomi
merupakan ciri dari perubahan arah perekonomian dunia ke arah globalisasi. Perubahan
ke arah global tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan peran organisasi
internasional dan regional dalam hubungan bisnia antar Negara seperti World Trade
Organization (WTO), sebagai lanjutan dari system General Greement on Tariff and Trade
(GATT), Asean Free Trade Area (AFTA), Asia Pacific Economic Coorperation (APEC) meng-

18

Thomas Hidya Tjaya, Jurnal Filsafat Driyarkarya “Eksistensialisme”, Th. XXVIII No. 1/ 2005, h.1.
Prof. DR. Satjipto Rahardjo, SH., Ilmu Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006) cet. VI. H. 92.
20
opcit, h. 93
21
Emil Salim, Visi Baru Ekonomi Indonesia; Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia, (Jakarta: 1997) h.3
19
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hadapkan Indonesia pada tantangan yang besar22. Lebih lanjut, Emil Salim mengatakan
dalam tulisannya, bahwa tantangan yang paling nyata dari globalisasi ekonomi dan politik
ini adalah munculnya “dunia tanpa batas” (borderless world), yang akan membuka
kemungkinan pergerakan bebas barang, jasa, dan manusia dari satu Negara ke Negara lain,
hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih,
perkembangan berbagai jenis alat transportasi modern yang akan membuka peluang bagi
siapa saja untuk mencari tempat paling nyaman untuk dihuni dan beraktifitas di dunia ini.
Berbagai upaya menuju ke arah globalisasi ekonomi ini, antara lain terlihat dari adanya
program untuk menghilangkan tarif impor terhadap semua produksinya yang saat ini
berjalan di negara-negara ASEAN dalam rangka mewujudkan kawasan Asean Free Trade
Area (AFTA) yang berlaku untuk anggota ASEAN lama (Indonesia, Malaysia, Filifina,
Thailand, dan Singapura) tenggang waktu sampai denhan tahun 2015, dan pada tahun
2018 berlaku bagi anggota ASEAN yang lainnya23. Permulaan lahirnya AFTA ini adalah pada
pertemuan puncak ASEAN di Singapura pada tanggal 28 Januari 1992, mencontoh
pembentukan pasar tunggal Eropa dan NAFTA (North American Free Trade Area) yang
beranggotakan Amerika Serikat, Mexico dan Canada, pola keduanya (Pasar tunggal Eropa
dan NAFTA) ini dicontoh karena telah memperlihatkan keberhasilan yang sangat pesat.
Kekhawatiran ini menjadi sangat beralasan karena pajak yang ada sekarang ini, masih
menjadi primadona di samping pemasukan lainnya pada kas Negara, sebagaimana tabel
dibawah ini :
PERANAN PENERIMAAN PAJAK TERHADAP APBN24
(dalam triliun rupiah)

Tahun

Penrim. Negara Neto

Penerimaan Pajak

%

2005

495.224

347.031

70.0

2006

637.987

409.203

64,1

2007

707.806

490.988

69,3

2008

981.609

658.700

67,1

22

Ibid.
DR. Tjip Ismail, SH, MM., Peranan BUMN dalam Penerimaan Pendapatan Negara (Tinjauan dari Perspektif Pajak).,
(Jurnal Hukum Bisnis, YPHB, Jakarta: 2007). Vol. 26 No. 1, h. 45.
23

24

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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2009

848.763

619.922

73,0

2010

995.300

723.333

72,6

2011

1.199.500

872.666

72,7

Begitu besarnya peranan penerimaan pajak terhadap APBN, hingga tidak boleh terjadi
dilakukannya upaya hukum oleh Wajib Pajak semata untuk menghindari npenundaan
kewajiban perpajakan. Disisi lain memang diperlukan eksistensi institusi Pengadilan Pajak
guna pemenuhan rasa keadilan dan kepastian hukum, karena apabila tidak pungutan
pajak dapat dianalogikan sebagai perampasan negara terhadap pendapatan rakyat yang
tidak berkeadilan.
Pengaturan regulasi pajak dan Pengadilan Pajak yang menangani sengketa pajak dalam
era ekonomi global

perlu mendapat perhatian, berkaitan dengan demokrasi dunia yang

menghendaki kesetaraan

dalam pungutan pajak dan bea masuk antar negara yang

berimbas pada kompetisi investasi bagi negara. Disisi lain perkembangan bisnis multi
nasional yang menyangkut kegiatan bisnis corporasi yang mempunyai cabang-cabang
antar negara akan menimbulkan peluang sengketa pajak yang harus diatasi segera oleh
Pengadilan Pajak. Disinilah antara lain perlunya Institusi Pengadilan Pajak yang merupakan
peradilan khusus yang menangani perkara yang khusus demi kepentingan negara, hingga
pemasukan pajak yang sangat diperlukan dalam pembagunan negara tidak menjadi
terhambat dengan kehadiran Pengadilan Pajak ini.
Membincang pengadilan pajak dan eksistensinya dalam penyelesaian pelbagai
permasalahan seputar perpajakan. Pengadilan pajak adalah pengadilan yang memiliki
kekhususan, terkait dengan kekhususan tersebut dijelaskan dalam UU No. 4 tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa yang dimaksud pengadilan khusus dalam UU
tersbut adalah antara lain termasuk di dalamnya pengadilan pajak yang berada di
lingkungan PTUN. Pengadilan khusus atau pengkhususan pengadilan pajak ini, adalah
bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan perpajakan di
Indonesia sebagai tulang punggung Negara dalam menjalankan roda pembangunan.25
25

Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam satu
lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 25. Penjelasan : Yang
dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi
manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di
lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.
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Pengadilan Pajak adalah suatu badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung yang
mampu menciptakan dan memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian
perkara pajak26. Kehadiran Pengadilan Pajak ini diharapkan dapat memberikan jaminan
kepastian hukum yang tidak didapatkan dari Institusi peradilan pajak sebelumnya, dan
dengan demikian dapat meningkatan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah, karena
memberikan solusi tidak adilan dalam penerapkan peraturan perpajakan terhadap para
wajib pajak.
Kekhususan Pengadilan Pajak ini, memberikan peluang dalam menafsirkanan klasifikasi
khusus yaitu apakah kekhususan Pengadilan Pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara hanya sebagai kamar (ad hoc) dari Peradilan Tata Usaha Negara ?
1.

Apabila memang demikian, maka kekhususan pengadilan pajak ini, akan berdampak
pada upaya hukum perkara pajak yang berjenjang.

2.

Hal tersebut berdampak bahwa keberadaan badan/institusi yang menyelesaikan
sengketa perkara pajak akan tersebar di seluruh wilayah Peradilan TUN di seluruh
wilayah Indonesia dan membuka peluang terjadinya disparitas dalam putusan.

3.

Padahal, kekhususan Pengadilan pajak antara lain karenan menyangkut penerimaan
negara diharapkan putusannya cepat. Karena itu diperlukan sebuah peradilan yang
putusannya final. Sebagai konsekuensinya, peradilan yang menangani perkara pajak
tidak adhoc dari peradilan tata usaha negara.

4.

Sehubungan dengan beberapa hal di atas (poin 1-4), maka dipandang perlu untuk
dirumuskan mengenai pengertian pengadilan khusus dilingkungan peradilan tata
usaha negara terhadap Pengadilan Pajak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27
ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5.

Aplikasi pengadilan khusus terhadap Pengadilan Pajak diperlukan mengingat
banyaknya jumlah perkara yang diajukan oleh Wajib Pajak. Setidaknya hampir + 40
perkara banding dan gugatan setiap harinya diterima Pengadilan Pajak.
Begitu banyaknya perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Pajak ini,
nampaknya akan menjadi suatu alasan yang layak dipertimbangkan untuk
mempertimbangkan kembali kekhususannya.

26

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (LN No. 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4189).
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6.

Kehususan Pengadilan Pajak diperlukan dalam situasi menghadapi era bisnis global
yang ditandai dengan ditanda tanganinya kesepakatan AFTA (Asean Free Trade Area)
dimana di negara2 Asean bersetuju untuk diperlakukan bebas bea masuk di antara
negara anggota. Hal tersebut menjadikan bisnis antar negara menjadi berkembang
dan akan memicu pula terjadinya sengketa/perkara di bidang perpajakan dimana
Pengadilan Khusus diperlukan untuk menangani sengketa tersebut.

Eksistensi pengadilan pajak di era global ini menjadi berperan, karena terkait
dengan pembangunan iklim investasi yang ramah, yang berpihak dan dapat memberikan
jaminan hukum kepada para investor. Sejatinya, pengadilan pajak ini juga sangat
berpengaruh dalam laju mundurnya perekonomian bangsa. Dalam pertimbangan ini ada
dua hal yang harus diperhatikan dengan seksama :
Pertama, pajak sebagai sumber pemasukan Negara paling besar, dan menjadi tulang
punggung pembangunan. Karena itu, terkait dengan masalah perpajakan ini. Negara harus
ekstra hati-hati, karena bila salah dalam mengatur dan mengelola pajak akan dapat
menurunkan tingkat pendapatan dan mengganggu stabilitas.
Kedua, munculnya berbagai perkara dalam hal perpajakan ini, tentu harus disikapi dengan
sebijaksana dan seadil-adilnya, untuk itulah maka dibentuk Pengadilan Pajak. Dalam hal
penyelesaian perkara perpajakan, Pengadilan Pajak harus melaksanakan sebuah konsep
efektivitas dan efisiensi atau proses pengadilan dengan azas sederhana, cepat, dan biaya
ringan27.
Azas tersebut harus dilakukan terkait dengan kepentingan investasi misalnya, karena
bila proses pengadilan dilaksanakan terlalu lama dan banyak memakan waktu, maka
investor akan lari meninggalkan Indonesia, azas murah; bahwa pengadilan pajak dalam
penyelesaian perkara tidak banyak memakan biaya yang akan memberatkan wajib pajak
dalam menghadapi proses peradilan dan persidangan. Dan azas keputusan final, hal ini
yang nampaknya masih menjadi pokok permasalahan, karena putusan yang dikeluarkan/
diberikan pengadilan pajak kepada Wajib Pajak ini masih belum dipatuhi khusunya oleh
pemerintah.

27

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

19

D. Praktek Penyelenggaraan Pengadilan Pajak
Target pencapaian penerimaan pajak yang sebesar-besarnya adalah upaya maksimal
untuk mengoptimalkan jumlah subyek atau obyek yang dikenakan pajak agar tidak ada
yang terlewatkan. Terdapat beberapa faktor penting dalam upaya optimalisasi tersebut,
antara lain :
1. Adanya kejelasan dan kepastian Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan.
Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya
keadilan dalam pungutan pajak28. Keadilan adalah merupakan salah satu syarat dalam
pemungutan pajak, sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Adil dalam
perundang-undangan diantaranya adalah mengenakan pajak secara umum dan merata
serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam
pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan
keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada
Pengadilan Pajak.29
Keberadaan undang-undang

harus memiliki makna dan pemahaman yang jelas,

sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak,
karena perbedaan penafsiran atau adanya kesalahan penafsiran akibat dari
ketidakjelasan peraturan akan berdampak fatal dalam proses penyelesaian perkara
atau bahkan indikasi timbulnya konflik yang akan menjadi penyebab terhambatnya
pembayaran pajak itu sendiri.
Hal-hal lain yang perlu diwaspadai dari munculnya aturan perundang-undangan
yang tidak dapat dimengerti dan dipahami pembayar pajak (wajib pajak) itu akan
membingungkan baik fiskus maupun pembayar pajak yang akhirnya berdampak pada
rumitnya birokrasi bahkan cenderung berbelit-belit, padahal azas dalam penyelesaian
perkara di Pengadilan Pajak ini adalah penyelesaian dengan acara cepat, sederhana
dan murah serta memiliki keputusan final, proses yang rumit dan berbelit-belit ini akan
menimbulkan rasa malas dan cenderung merugikan para pembayar pajak.
2. Penegak hukum yang profesional dan berkompeten
Pada bagian penjelasan UU No 14 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Pengadilan Pajak
yang diatur dalam ketentuan tersebut bersifat khusus menyangkut acara
28
29

R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ed. ke-3 (Bandung: Refika Aditama, 1998), hlm. 37.
DR, Mardiasmo, MBA., Ak., Op. Cit., h. 2.
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penyelenggaraan persidangan perkara perpajakan. Terkait dengan kekhususannya itu,
ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian bersama, antara lain:
a.

Kekhususan dalam melaksanakan persidangan, bahwa sidang peradilan pajak pada
perinsipnya dilaksanakan secara terbuka, namun dalam hal-hal tertentu dan halhal yang bersifat khusus, maka sidang bisa dinyatakan tertutup, sedangkan
pembacaan Pengadilan Pajak dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk
umum.

b.

Dalam upaya penyelesaian perkara perpajakan ini memerlukan tenaga-tenaga
hakim yang juga memiliki kekhususan, dalam arti memiliki kemampuan dan
kompetensi dalam bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum yang
menguasai betul masalah perpajakan.

c.

Kekhususan tersebut juga terdapat pada perkara yang diselesaikan, yakni khusus
perkara dalam masalah perpajakan.30

3. Pemungutan Pajak harus Efisien (Syarat Finansiil).
Hal ini sesuai dengan fungsi budgetair31, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
4. Tidak Menganggu Perekonomian.
Hal ini menjadi sangat krusial, terkait dengan maju-mundurnya perekonomian suatu
bangsa. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun
perdagangan, sehingga tidak membuat perekonomian menjadi lesu32. Prinsip ini juga
berlaku dalam pelaksanaan proses peradilan dalam hal perkara perpajakan.
5. Azas Sederhana dalam Sistem Pemungutan dan Dalam Proses Penyelesaian Perkara.
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat
dalam memenuhi kewajiban perpajakan, syarat ini nampaknya telah dipenuhi oleh UU
perpajakan yang baru33. Adapaun asas sederhana dalam upaya penyelesaian perkara,
juga tidak kalah pentingnya, karena hal ini juga akan terkait dengan sikap dan upaya
para wajib pajak dalam mencari keadilan atas perkara yang mereka alami.

30

UU No. 14 Tahun 2002…Op. Cit.
“…Fungsi Budgetair: Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya”. Dr.
Mardiasmo, MBA., Ak., Op. Cit. h. 2
32
DR. Mardiasmo, MBA, Ak., Perpajakan, ( Penerbit Andi Yogyakarta: 2002) Edisi Revisi, h. 3
33
Ibid. h. 3
31
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6. Memberikan Pendidikan Pajak kepada Masyarakat
Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip Self Assessment34
Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk
melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang
dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1) bahwa wajib pajak harus
mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan
menandatanganinya. Sementara di Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap wajib
pajak harus membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat
ketetapan pajak. Dalam hal ini, pembayar pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan
(SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Nantinya, fiskus
melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut.
Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan
perundang-undangan mengenai perpajakan, sehingga dapat melakukan tugas
administrasi perpajakan. Untuk itu, intelektualitas menjadi sangat penting sehingga
tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada
unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undangundang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan
persepsi.
7. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)
Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target
penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompenten di bidang
perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi. Baru-baru ini diberitakan
bahwa seluruh kantor wilayah pajak di Indonesia tidak sanggup memenuhi
penghimpunan dana sesuai target yang ditetapkan dalam APBN35.
8. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat
Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga
dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. Secara umum, Adam
34
35

Ibid., h. 14. “…sehingga melalui system administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi,
terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak”
http://perpustakaan.bappenas.go.id/pls/kliping/data_access.show_file_clp?v_filename=F7510/31%20Kanwil%20Tak%20
Sanggup%20Capai%20Target.htm
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Smith, mengajukan beberapa prinsip bagi pengenaan pajak umum yang baik, disebut
dengan “Smith’s Canons”, yaitu:36
a. Equity/Equality
Keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan.
Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan
kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama
pembayar pajak.
b. Certainty
Di sini, pajak yang harus dibayar haruslah terang (certain) dan tidak mengenal
kompromis (not arbitrary). Kepastian hukum harus tercermin mengenai subyek,
obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran.
c. Convenience
Pajak harus dipungut pada saat yang paling baik bagi pembayar pajak, yaitu saat
diterimanya penghasilan.
d. Economy
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Biaya pemungutan
hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya.
Kelima asas ini sebenarnya sudah tercakup dalam sasaran dari reformasi perpajakan di
Indonesia. Enam sasaran utama yang dilakukan pemerintah pada tahun 1984 dalam
reformasi perpajakan mencakup 37:
1) Penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi bagian dari negara yang
mandiri dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional.
2) Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak.
3) Menjamin adanya kepastian.
4) Sederhana.
5) Menutup peluang penghindaran pajak dan/atau penyelundupan pajak oleh wajib
pajak dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak.
6) Memberikan dampak yang positif dalam bidang ekonomi.

36

Harold M. Groves, Financing Government, Henry Holt and Co. Inc., New York, 1959, h. 11. Haula Rosdiana dan Rasin
Tarigan, Perpajakan. Teori dan Aplikasi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 117.
37
Ibid., hlm. 118
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Sebagai konsekuensi dari sistem Self Assessment, maka pembayaran pajak haruslah
dibuat semudah mungkin dengan tidak melupakan aspek pengawasan terhadap
seluruh dana yang disetor. Bila sistem pemungutan dan sistem pembayaran dirancang
berbelit-belit dan rumit, tentu akan menghambat kinerja fiskus dalam melakukan
pemungutan dan pengawasan serta menimbulkan keengganan bagi pembayar pajak
untuk melakukan kewajibannya. Tentunya, sistem administrasi ini haruslah didukung
oleh peraturan perundang-undangan yang memberikan keluwesan, baik bagi fiskus
maupun pembayar pajak.
9. System Peradilan di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
Kekuasaan

kehakiman

adalah

kekuasaan

Negara

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.38
Di Indonesia saat ini terdapat 2 (dua) institusi penyelenggara peradilan yang sama
sekali terpisah baik organisasi, administrasi, maupun finansialnya, yakni Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi39. Mahkamah Agung, memiliki badan peradilan antara
lain: Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan
Militer, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Di samping pengadilanpengadilan tersebut, juga terdapat berbagai pengadilan khusus, antara lain: Pengadilan
Niaga, Pengadilan Anak, Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),
Pengadilan Tenaga Kerja, Pengadilan Syariah Islam Pengadilan Perikanan

dan

Pengadilan Pajak. Bahkan masih ada beberapa usulan untuk memunculkan pengadilanpengadilan khusus lainnya, antara lain: Pengadilan Khusus Pers, dan sebagainya40.
Sementara itu Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi
dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.41
Berbagai upaya untuk membentuk pengadilan-pengadilan “baru” 42 (baca: khusus)
seperti telah diungkap di atas, adalah menjadi sebuah keniscayaan, terlebih dengan
38

Pasal 24 ayat 1 Amandemen ke III UUD 1945; Pasal 1 angka 1Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
KekuasaanKehakiman.
39
Amandemen ke III UUD 1945 Pasal 24 ayat 2.
40
DR. Tjip Ismail, SH., MM., Sistem Peradilan di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (tp., tt, Makalah). H. 1
41
Konsideran UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011.
42
Ibid. h. 3
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diundangkannya UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk dapat
memfasilitasi berbagai kepentingan dan merupakan upaya pembenahan sistem
peradilan serta sistem hukum di Indonesia pada umumnya. Pengadilan khusus tersebut
dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan
agama atau peradilan TUN. Misalnya : pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan
HAM, TIPIKOR, yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak yang
berada di lingkungan peradilan TUN.43 Di samping semua pengadilan khusus tersebut,
ada terdapat Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam sebagai
sebuah peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan agama sepanjang berada
dalam kewenangan peradilan agama dan termasuk pengadilan khusus di lingkungan
peradilan umum, sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan
umum.44
Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman
bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap perkara
pajak.45 Pembinaan teknis peradilan bagi pengadian pajak dilakukan oleh Mahkamah
Agung, Pembinaan rganisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak
dilakukan oleh Departemen Keuangan. 46
Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus perkara
pajak, dalam hal banding, Pengadilan Pajak hanya memeriksa dan memutus perkara
atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus
perkara atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 6 tahun
1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang no 16 tahun 2000 dan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.47
Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa
dan memutus perkara pajak. Untuk keperluan pemeriksaan perkara pajak, Pengadilan

43
44

Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pasal 15 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan UU Kekuasaan Kehakiman. (koreksi)
45
Pasal 2 UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
46
Pasal 5 UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
47
Pasal 31 UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
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Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan
perkara Pajak dari pihak ketiga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.48
Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum
tetap. Pihak-pihak yang berperkara dapat melakukan Peninjauan Kembali atas putusan
Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. 49 Hukum acara yang berlaku pada
pemeriksaan Peninjauan Kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali
sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali
yang diatur secara khusus dalam UU Pengadilan Pajak. 50 Permohonan peninjauan
Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan:
a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu
muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan
pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang
apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan
putusan yang berbeda;
c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang
dituntut, kecuali diputus berdasarkan pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan
sebab-sebabnya; atau
e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 51

48

Pasal 33 UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal 77 UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
50
Pasal 90 UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
51
Pasal 91 UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
49
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BAB III.
DASAR HUKUM DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
Dalam Bab ini akan meninjau kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang
telah ada, dan terkait dengan Pengadilan Pajak, apakah secara substansial masih relevan
dengan kondisi yang ada sekarang ini, dan bagaimana implikasinya dengan sistem peradilan
Pajak saat ini.
A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengadilan Pajak.
1. Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 24 dan
Pasal 25.
2. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan UU No. 3 Tahun 2009.
3. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah
dengan UU No.51 Tahun 2009.
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
6. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009.
7. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan UU No.36 Tahun 2008.
8. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.42
Tahun 2009.
9. UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994, dan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan
dialihkan menjadi Pajak Daerah.
10. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.
17 Tahun 2006.
12. UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39
Tahun 2007
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13. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000.
B. Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Pengadilan Pajak
1. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Keberadaan Pengadilan Pajak yang secara resmi dilegalkan dengan lahirnya UndangUndang No. 14 Tahun 2002, ternyata masih menimbulkan kontroversi terutama
menyangkut kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan nasional. Pasal 24
Ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 18 dan 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menjatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa “Pengadilan khusus
hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah
Mahkamah Agung”. Adapun yang dimaksud dengan Pengadilan khusus ditemui
uraiannya dalam bagian Penjelasan Pasal ini yaitu antara lain Pengadilan Anak,
Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan
Peradilan Umum, serta Pengadilan Pajak dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka keberadaan Pengadilan Pajak dimasukkan dalam
lingkup PTUN yaitu sebagai pengadilan khusus. Pasal 9A Undang-Undang No. 51` tahun
2009 52 beserta penjelasannya 53 juga memberi arahan bahwa sebaiknya Pengadilan
Pajak masuk dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan tetapi memiliki
kekhususan atau lebih spesial. Jika ketentuan tersebut dikontekskan dengan Pasal 2
Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang mengatur tentang
kedudukan Pengadilan Pajak yaitu

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang

melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang
mencari keadilan terhadap Perkara Pajak”. Ketentuan di atas, walaupun tidak secara
konkrit disebutkan namun dapat dipahami kehendak Pasal tersebut adalah
52

Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.

53

Yang dimaksud dengan “pengkhususan” adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha
negara, misalnya pengadilan pajak.
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menginginkan adanya badan peradilan pajak secara mandiri sebagaimana juga
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer,
yang sama-ama berkedudukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Hal ini
dikarenakan Pengadilan Pajak telah memiliki seperangkat aturan yang melandasi
keberadaannya, disamping karakteristik proses penyelesaian perkaranya yang berbeda
dengan badan peradilan lainnya.
Pasal 1 angka 7-9 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 51 Tahun 200954 memiliki makna yaitu keputusan Tata Usaha
Negara yang dapat diuji keabsahannya di Peradilan Tata Usaha Negara, harus
memenuhi ketentuan sebagai bahwa merupakan keputusan tertulis, dikeluarkan oleh
badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha
Negara/Administrasi Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku. Dengan kata lain berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,
keputusan mengenai pajak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan
keputusan Tata Usaha Negara.
2. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) yang diatur dalam
UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 16
Tahun 200955 adalah merupakan UU Formil dari seluruh UU Perpajakan yang meliputi
UU Pajak Pusat, UU Kepabeanan dan UU Cukai.
Keberadaan UU KUP adalah merupakan mutatis mutandis, yaitu diberlakukan
sepanjang

UU lain tidak mengatur secara khusus mengenai tatacara mengajukan

banding dan gugatan ke Pengadilan Pajak atas keputusan perpajakan .
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Pasal 1 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Dalam Undangundang ini yang dimaksud dengan :
1,. sd. 6, dst

7. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
8. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan
berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata;
55
UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 telah dilakukan
perubahan sebanyak 4 (empat) kali, masing – masing dengan UU No.9 Tahun 1994, UU No. 16 Tahun 2000, UU
No. 28 Tahun 2007 dan UU No. 16 Tahun 2009.
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Tatacara pengajuan banding diatur dalam Pasal 27 dan 27A UU KUP antara lain :






Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan
peradilan pajak;
Permohonan dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas palinag lama 3
bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diteriam dan dilampiri dengan salinan
Suruat Keputusan Keberatan:
Dalam hal permohonan banding ditolak atau dkabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenakan sanksi berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan
banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan;
Apabila permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, atas kelebihan
pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan 2 % per bulan
untuk paling lama 24 bulan.
Selain itu UU KUP juga mengatur mengenai tatacara mengajukan gugataan yang

diatur dalam Pasal 23 UU KUP, yaitu Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat
mengajukan gugatan antara lain sbb. :





Terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau
Pengumuman Lelang;
Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang
ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam
penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tatacara yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ketentuan Khusus UU tentang Kepabeanan.
Keterkaitan UU No. 10 Tahun 1995 Jo. UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan
dengan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tercantum dalam Pasal 93
sampai dengan Pasal 101 yang tercakup dalam Bab XIII tentang Keberatan, Banding dan
Lembaga Banding.
Secara tegas Pasal 95 menyebutkan bahwa bagi yang berkeberatan terhadap penetapan
Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(2)56 atau keputusan Direktur Jenderal sebagimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2)57
56

Pasal 17 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan:
(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dalam jangka
waktu du tahun terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pebean
(2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk :
a. melunasi Bea Masuk yang kurang dibayar; atau
b. diberikan pengembalian Bea Masuk yang lebih dibayar.
(3). Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian Bea Masuk yang dibayar lebih sebagaimana dimaksud pada ayat
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atau Pasal 94 ayat (2)58 dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan
peradilan pajak dalam jangka waktu enam puluh hari sejak tanggal penetapan atau
tanggal keputusan, setelah Bea Masuk yang terutang dilunasi.
Wajib pajak yang berkeberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai mengenai nilai
pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis
kepada Dirjen Bea dan Cukai dalam waktu 30 hari sejak tanggal penetapan dengan
menyerahkan jaminan sebesar bea masuk yang harus dibayarkan.
Dirjen Pajak memberikan putusan dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya
keberatan, dan jika keputusan itu tidak diberikan dalam jangka 60 hari, maka keberatan
itu dianggap diterima dan jaminan dibatalkan dan dikembalikan. Sebaliknya, jika
keberatan itu ditolak oleh Dirjen Bea dan Cukai maka jaminan dicairkan dan bea masuk
terutang dianggap lunas.
Di samping keberatan penetapan pejabat Bea dan Cukai, juga diatur kemungkinan
adanya keberatan pengenaan sanksi dari Dirjen Bea dan Cukai. Yaitu dengan
mengajukan keberatan secara tertulis dengan menyerahkan jaminan sejumlah nilai
sanksi administrative yang dijatuhkan, dalam waktu 30 hari setelah penjatuhan sanksi.
(2) dibayar sesuai dengan penetapan kembali.”
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Pasal 93 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan:
(1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk
penghitungan Bea Masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu
tiga puluh hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk yang harus dibayar.
(2) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu enam puluh hari
sejak diterimanya keberatan.
(3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan dan Bea
Masuk yang terutang dianggap telah dilunasi, dan apabila keberatan diterima, jaminan dikembalikan
(4) Apabila dalam jangka waktu enam puluh hari sebagimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal tidak memberikan
keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap diterima dan jaminan dikembalikan
(5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah jangka waktu enam puluh hari, Pemerintah memberikan bunga
sebesar dua persen setiap bulannya untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan.”
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Pasal 94 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan:
(1) Orang yang dikenai sanksi administrasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur
Jenderaldalam jangka waktu tiga puluh hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dengan menyerahkan jaminan
sebesar sanksi administrasi yang ditetapkan.
(2) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu enam puluh hari
sejak diterimanya keberatan
(3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan dan sanksi
administrasi dianggap telah dilunasi, dan apabila keberatan diterima, jaminan dikembalikan.
(4) Apabila dalam jangka waktu enam puluh hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal tidak
memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap diterima dan jaminan dikembalikan.
(5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah jangka waktu enam puluh hari, Pemerintah memberikan bunga
sebesar dua persen setiap bulannya untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan.”
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Selanjutnya juga diatur prosedur yang sama dengan pengajuan keberatan atas
penetapan pejabat Bea dan Cukai. Jika jaminan tersebut berupa uang tunai, dan
pengembalian uang tunai lewat dari 60 hari (karena keberatan diterima), maka
Pemerintah dibebani bunga sebesar 2% setiap bulanya hingga maksimal 24 bulan.
Upaya hukum wajib pajak tidak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana
disejlaskan di atas, akan tetapi juga dapat mengajukan upaya hukum banding. Objek
yang dapat diajukan banding adalah:
-

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai mengenai tarif dan nilai pabean sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kepabeanan.

-

Keputusan Deijen Bea dan Cukai atas keberatan yang diajukan kepadanya.
Disebutkan dalam Pasal 96 ayat (1) 59 bahwa Sebelum badan peradilan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) 60 dibentuk, permohonan banding
diajukan kepada lembaga banding yang putusannya bukan merupakan keputusan Tata
Usaha Negara. Keputusan ini dibuat oleh Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai,
sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1), pembentukan lembaga Dan tata cara
persidangannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 UU
Kepabeanan.
Secara substansi, aturan tentang perpajakan diarahkan agar kepatuhan sukarela
wajib pajak akan meningkatkan penerimaan Negara dari sector perpajakan. Di sisi lain,
kesempatan yang diberikan para wajib pajak untuk mengajukan banding yang didahului
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Pasal 96 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan:
“(1)

Sebelum badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dibentuk,permohonan
banding
diajukan kepada lembaga banding yang putusannya bukan merupakan keputusan Tata Usaha
Negara.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
alasan yang jelas, dalam jangka waktu enam puluh hari sejak penetapan atau keputusan diterima, dilampiri
salinan dari penetapan atau keputusan tersebut.
(3) Putusan badan peradilan pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.”
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Pasal 95 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan:
“(1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atau keputusan Direktur Jenderal sebagimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat
(2) atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak
dalam jangka waktu enam puluh hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah Bea Masuk yang
terutang dilunasi.”

32

dengan pengajuan keberatan kepada Dirjen Bea dan Cukai, itu juga dalam rangka
memberikan keadilan, dan keterbukaan administrasi perpajakan.
Melihat pengaturan tentang Kepabeanan yang juga merujuk pada UU No.6 Tahun
1983 jo. UU No. 9 Tahun 1994 jo. UU No. 28 Tahun 2007 jo. UU No. 16 Tahun 2009,
maka tujuan dapat disebutkan bahwa adanya Pejabat Bea dan Cukai tujuannya adalah
untuk menghindari pemberitahuan nilai pabean yang lebih rendah dari yang
seharusnya, sehingga mengakibatkan kerugian penerimaan negara dari sektor bea
masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor (atau sering disebut juga invoice yang
mencantumkan harga barang lebih rendah dari yang seharusnya). Oleh karenanya,
petugas bea dan cukai (dalam hal ini petugas kepabeanan) diberi kewenangan untuk
melakukan audit kepabeanan untuk memeriksa dokumen yang terkait dengan kegiatan
kepabeanan.
Secara administrative, dalam praktek perlu diperhatikan apakah eskalasi putusan
banding yang mengabulkan banding dari para wajib pajak meningkat secara tajam,
karena hal itu dapat mengindikasikan akurasi suatu hasil audit kepabeanan. Hal ini perlu
menjadi perhatian dari petugas pemeriksa kepabeanan. Namun, di sisi lain juga ada
kemungkinan indikasi lain, yaitu kredibilitas dari Perdilan Pajak itu sendiri. Karena
ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (3) UU ini bahwa keputusan pengadilan Pajak bersifat
tetap dan terakhir. Artinya bahwa keputusan pengadilan ini adalah upaya hukum
terakhir bagi para wajib pajak.
3. Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pengaturan penyelesaian gugatan dan banding pajak daerah pada Pengadilan Pajak
diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai
pengganti dari UU No. 34 Tahun 2000. Akan tetapi implementasi dari pajak daerah
diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian setiap daerah baik Provinsi
maupun Kabupaten Daerah memiliki ketentuan formal mengenai tatacara pengajuan
banding dan gugatan kepada Pengadilan Pajak yang diatur dalam Perda. Apabila
ternyata Perdanya belum ada, maka akan merujuk kepada UU No. 28 Tahun 2009.
Dengan kata lain UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
merupakan mutatis mutandis dari perda ketentuan formal dari pajak daerah.
UU No. 28 Tahun 2009, mengatur hal berkaitan gugatan banding kepada Pengadilan
Pajak antara lain sbb. :
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 Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan
alasan yang jelas dalam jangkawaktu 3 bulan sejak keputusan diterima;
 Jika permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% untuk
paling lama 24 bulan;
 Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda 100% dari jumloah pajak berdasarkan
putusan banding dikurangi dengan jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.
4. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Salah satu langkah yang ditempuh dalam rangka reformasi perpajakan adalah
aksesibilitas terhadap putusan Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak berdasarkan UU No.
14 Tahun 2002 adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi
Wajib Pajak (WP) yang mencari keadilan terhadap perkara pajak dimana WP dapat
mengajukan Banding atau Gugatan di Pengadilan Pajak. Banding diajukan WP terhadap
keputusan keberatan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedang Gugatan
adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP terhadap pelaksanaan penagihan
Pajak atau keputusan perpajakan.
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
mulai diberlakukan efektif sejak 30 April 2010. Pengadilan Pajak sendiri memiliki datadata atau informasi yang tergolong sebagai informasi publik. Bagi Sekretariat
Pengadilan Pajak, Undang-undang KIP dimaksudkan untuk memberikan keadilan dan
pelayanan kepada WP, meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan dan
meningkatkan

keterbukaan

administrasi

perpajakan.

UU

KIP

memungkinkan

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
Pasal 2
(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna
Informasi Publik.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik
dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
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(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang,
kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat
serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik
dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau
sebaliknya.
Dalam pasal 2 ayat (2) yang dimaksud dengan informasi bersifat ketat yaitu
pengecualian informasi dilakukan dengan pengujian secara seksama dengan
mempertimbangkan beberapa aspek legal, kepatutan dan kepentingan umum.
Sedangkan bersifat terbatas artinya, alasan pengecualian informasi hanya didasarkan
pada ketentuan pasal 17 UU KIP, dan dengan memperhatikan jangka waktu
pengecualian informasi. Informasi yang telah dikecualikan dapat dinyatakan terbuka
untuk melindungi kepentingan umum yang lebih besar.
Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, UU KIP menetapkan secara tegas bahwa
putusan badan peradilan digolongkan ke dalam kategori informasi yang tidak
dikecualikan, oleh karenanya putusan pengadilan pajak merupakan informasi publik
yang dapat diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
Pasal 18 UU KIP
(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
a. putusan badan peradilan;
Di lain pihak, Badan Publik sendiri mempunyai hak untuk menolak memberikan
informasi yang dimintakan apabila informasi yang dimintakan tersebut
bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 6
Pasal 6
(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. informasi yang dapat membahayakan negara;
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b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari
persaingan usaha tidak sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
Salah satu yang menjadi sorotan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Pengadilan
Pajak adalah keterbukaan masalah putusan. Selama ini putusan yang sudah jadi tidak
dapat dipublikasikan ke publik karena beranggapan bahwa putusan tersebut
merupakan data yang rahasia karena memuat nama dan data Wajib Pajak yang
berperkara, nilai dari Pajak yang di perkarakan dan menyebutkan beberapa asset yang
dimiliki oleh wajib Pajak tersebut.
Menurut Komisioner Komisi Informasi Pusat, Usman Abdhali pada suatu
kesempatan Sosialisasi KIP untuk Hakim dan Pejabat Eselon 3 di Sekretariat Pengadilan
Pajak tanggal 1 Juli 2010, putusan dapat dipublikasikan dengan menghilangkan
beberapa point rahasia yang ditentukan oleh Undang-undang KIP dengan cara memberi
mark untuk menutupi poin rahasia tersebut atau tidak mencantumkannya. Ini berlaku
untuk putusan yang akan di publikasikan, sedangkan untuk putusan asli dibuat
sebagaimana mestinya yang biasa dilakukan. 61
Ketentuan penghitaman ini diatur dalam Pasal 22 ayat (7) huruf (e) UU No.14 tahun
2008. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “dalam hal suatu dokumen mengandung
materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang
dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya”.
Pentingnya Proses dan Putusan Pengadilan Pajak yang terbuka untuk umum dalam hal
pengawasan terhadap hakim.
Pengadilan Pajak terdiri atas beberapa majelis hakim yang dapat saja membuat
keputusan yang berbeda atas kasus yang sama jika putusan pengadilan pajak tidak
dibuka untuk umum. Putusan yang terbuka dapat meningkatkan pengawasan oleh
masyarakat, pemerintah serta Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim Pengadilan
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http://www.komisiinformasi.go.id/index.php/subMenu/informasi/info_and_opini/detailberita/40
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Pajak termasuk di hakim luar Jakarta karena adanya rencana pemerintah membuka
Pengadilan Pajak di daerah.
Dapat menjadi Yurisprudensi bagi
-

Hakim Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk membuat putusan atas kasus
yang belum ada hukumnya tetapi telah masuk ke pengadilan. Keputusan hakim
tersebut menjadi dasar putusan hakim lainnya di Pengadilan Pajak yang mengadili
perkara yang memiliki unsur-unsur yang sama dan selanjutnya putusan hakim
tersebut menjadi sumber hukum di pengadilan sehingga mengurangi disparitas
putusan hakim dalam perkara yang sama (Kaidah Hukum Yurisprudensi, Ahmad
Kamil, M. Fauzan, 2004).

-

Buku Putusan Pengadilan Pajak yang diterbitkan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak
dapat menunjukkan kepada masyarakat beberapa hal seperti penyebab sebagian
besar banding dimenangkan oleh Wajib Pajak, menguji kualitas pemeriksaan serta
putusan keberatan yang dilakukan DJP, menguji putusan majelis hakim Pengadilan
Pajak serta dapat berfungsi sebagai yurisprudensi pajak di Indonesia.

Keterbukaan atas putusan Pengadilan Pajak dapat meningkatkan pengawasan
masyarakat, pemerintah dan juga Komisi Yudisial karena yurisprudensi pajak dapat
meningkatkan kepastian hukum serta mengurangi penyimpangan di pengadilan pajak.
Putusan yang dibuat Pengadilan Pajak sebenarnya merupakan yurisprudensi yang
belum berkekuatan hukum tetap karena pihak yang berperkara masih dapat
mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Putusan PK di MA
yang dapat menjadi yurisprudensi pajak yang berkekuatan hukum tetap bahkan telah
dibuka di situs resmi MA sebagai bagian dari peradilan Tata Usaha Negara.
Menjadi hal yang patut dipertimbangkan pula bahwa dalam Pasal 4 ayat 4 UU KIP,
masyarakat dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan jika mendapat hambatan
dalam memperoleh putusan Pengadilan Pajak.
sedikitnya ada tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban badan
publik, dalam hal ini pengadilan, memberikan informasi. Yakni, Undang-Undang No
14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Surat Keputusan Ketua MA No
144/22007 dan Surat Edaran MA No 06/2010.62
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http://www.jurnas.com/news/15222/Pengadilan_Pajak_Masih_Tertutup/367/Nasional/Hukum
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MA sendiri telah menerbitkan SK Ketua MA Nomor 144/KMA/SKNIII/ 2007 tentang
Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan. Melalui SK ini sudah rinci disebutkan mana
kategori informasi publik yang dapat dibuka dan mana yang tidak. Begitupun telah
diatur di ruang persidangan, mana yang dapat dibuka dan mana yang tidak. 63
5. RUU Administrasi Pemerintahan
Filosofi dibentuknya sebuah Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintah
untuk menjamin hak-hak dasar warga negara dan untuk menjamin penyelenggaraan
tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh Negara sesuai dengan UUD 1945. Pada
prinsipnya dasar pembentukan RUU Administrasi Pemerintah berpedoman pada asasasas hukum administrasi negara, yaitu asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas
ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak melampaui, tidak menyalahgunakan
dan/ atau mencampuradukkan kewenangan, asas keterbukaan, asas profesionalitas,
dan asas kepentingan umum. Sifat daripada keputusan Pejabat Negara yang ada di
dalam RUU Administrasi Pemerintahan pun memiliki kesamaan dengan hukum
administrasi Negara, yaitu bersifat Individual, Konkrit, dan Final.
RUU Administrasi Pemerintahan berupaya mewujudkan negara hukum yang
demokratis. Hal ini tergambar dalam tujuan RUU Administrasi Pemerintahan, yaitu: (1)
Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; (2) Menciptakan
kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; (3) Menjamin
akuntabilitas pejabat Administrasi Pemerintahan; (5) Menerapkan asas-asas umum
pemerintahan yang baik; (6) dan Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada
masyarakat. Sebelumnya sudah ada peraturan yang mengatur proses Administrasi
Negara, yaitu Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Namun, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah undang-undang yang
mengatur secara formil saja, direncanakan dengan adanya RUU Administrasi
Pemerintahan memberikan payung hukum materiil yang pasti dan jelas untuk
berjalannya birokrasi atau administrasi Negara.
Dihubungkan dengan perpajakan, RUU Administrasi Pemerintah memiliki
kesamaan dengan Keputusan Pejabat Administrasi Negara dibidang perpajakan. Pajak
yang harus ditanggung oleh seorang subjek hukum, yaitu Wajib Pajak adalah keputusan
63
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Pejabat Negara yang mendasarkan pada Undang-Undang Perpajakan Indonesia yang
sama halnya dengan RUU Administrasi Pemerintahan bahwa keduanya ialah sama-sama
keputusan dari Pejabat Negara yang bersifat individual, konkrit, dan final. Maka,
Pejabat Administrasi Negara dibidang perpajakan setelah RUU Administrasi
Pemerintahan disahkan nantinya harus tunduk pada norma-norma yang ada di dalam
RUU Administrasi Pemerintahan.
Pada proses peradilannya atau formilnya RUU Administrasi Pemerintahan ini
masuk pada kewengangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena para pihak yang
berperkara adalah antara Badan atau Pejabat Pemerntahan dengan subjek hukum
Orang atau Badan Hukum Privat dengan tindakan-tindakan upaya hukum yang
berstruktur dalam sistem hukum Administrasi Pemerintahan
Dalam proses perkara Pajak di Pengadilan Pajak para pihak yang berperkara sesuai
dengan Usulan Revisi atas Perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak, harus tunduk pada proses Peradilan Pajak yang strukturnya berada di
bawah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, untuk tahapan-tahapan
upaya hukum Pengadilan Pajak tidaklah termasuk ke dalam RUU Administrasi
Pemerintahan, karena Pengadilan Pajak struktur kewenangannya berda langsung
dibawah lingkup Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009
tentang

Kekuasaan

Kehakiman,

bukan

mendasar

kepada

RUU

Administrasi

Pemerintahan. Contohnya, Pasal 36 ayat (4) RUU Administrasi Pemerintahan yang
menyatakan;
“Upaya administratif terhadap Keputusan Pemerintahan sepanjang tidak diatur oleh
Undang-Undang lainnya berlaku ketentuan Undang-Undang ini.”
Di dalam penjelasannya menyatakan sebagai berikut;
“Upaya administratif yang diatur oleh Undang-Undang lainnya antara lain adalah
upaya administratif di bidang perpajakan, kepegawaian pelayaran, dan bea cukai.”
Jadi, untuk upaya administratif yang diajukan wajib pajak yang berkeberatan dengan
keputusan pejabat negara bidang perpajakan aturan atau prosedur upaya
administratifnya tunduk pada aturan undang-undang perpajakan itu sendiri, bukan
tunduk pada upaya administratif RUU Administrasi Pemerintahan karena adanya
pengecualian dari RUU tersebut.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan Filosofis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan, bahwa
peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita
hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari
Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Landasan Sosiologis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan,
bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai
aspek. Landasan Sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan
masalah dan kebutuhan masyarakat.
Landasan Yuridis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan, bahwa
peraturan yang dibentuk untuk mengatasi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan
peraturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian
hukum dan rasa keadilan masyarakat.
A.

Dasar Filosofis
Perkembangan politik64 dan hukum65 merupakan produk sejarah yang terus mengalami

perkembangan seiring dengan sejarah perkembangan umat manusia. Oleh karena itu, dalam
rangka memahami kedudukan peradilan, terlebih dahulu harus meninjau perkembangan
pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsep peradilan dan
hukum secara umum. Di antara pemikiran mengenai politik dan hukum adalah yang dicetuskan
64

Politik dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari konsep pokok seperti negara, kekuasaan,
pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian atau alokasi. Lihat pendapat ini dalam buku Miriam
Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1991), hal. 9. Politik atau berpolitik juga dianggap
sebagai, “ikut memikirkan dan memperjuangkan kepentingan umum, kepentingan bangsa, kepentingan negara.”
Lihat Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 23.

65

Hukum mempunyai berbagai makna yang beragam. Atmosudirdjo menyebut hukum sebagai fenomena
masyarakat, sebagai suatu yang terdapat dan terjadi di dalam kehidupan masyarakat atau sebagai sesuatu yang
menjadi pokok pikiran, perhatian, kesibukan, dan permasalahan sekelompok orang. Lihat Atmosudirdjo, op.cit.,
hal. 34. Sementara itu, Moh. Mahfud menanggap hukum sebagai produk politik yang memandang hukum sebagai
formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan. Lihat
Moh. Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998), hal. 8. Sementara itu, Satjipto Rahardjo
menganggap hukum sebagai rekayasa sosial, meskipun harus dihindari sebagai bentuk rekayasa sebagai penguat
kepentingan penguasa. Lihat buku Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Jakarta: Kompas,
2003), hal. 4.
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John Locke dalam bukunya Political Writings yang menguraikan ide dan gagasan mendasarkan
mengenai konsep negara dan partisipasinya dalam pengadilan.
Pada prinsipnya ide atas peradilan dan hukum dipahami secara lebih kontekstual oleh
John Locke sebagai sistem yang berbeda dengan gagasan hukum alam yang lebih abstrak.66
Bagi Locke karakteristik utama peradilan dan hukum adalah terletak pada pengakuan hak yang
muncul dari negara. Oleh sebab itu, bagi Locke negara terbentuk sebagai institusi hukum yang
relatif otonom dalam mewujudkan supremasi hukum terhadap warganegaranya. Dengan
konteks tersebut, peradilan dan hukum secara karakteristik menegaskan fungsinya untuk
melindungi hak sipil masyarakat, 67 sehingga terbentuk konsep masyarakat madani yang
demokratis. Bagi Locke, konsep pembagian kekuasaan yang disampaikannya pun menunjukkan
model aturan bernegara yang menegaskan segi akuntabilitas publik.68
Sebenarnya, gagasan dan ide Locke mengenai peradilan dan hukum telah
mengelompokkan dirinya sebagai bagian dari penggasan teori kedaulatan hukum 69 yang
dipelopori oleh Imannuel Kant (1724-1884). Di dalam konsep tersebut terdapat tiga unsur
dalam upaya mendorong negara terwujud atas konsep negara hukum yaitu, supremasi hukum,
kedudukan yang sama dihadapan hukum, dan jaminan hak asasi manusia. Sementara itu, F.J.
Sthal menguraikan konsep rechtsstaat yang unsur-unsurnya adalah perlindungan hukum
terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan negara, pemerintahan berdasarkan hukum,
dan adanya peradilan administrasi.
Dalam kaitannya dengan fungsi negara, John Locke berbeda dengan berbagai pemikir
lainnya, misalnya Montesquieu70 yang membaginya dalam tiga fungsi yang masing-masing
dipegang oleh satu badan yang saling tidak mempengaruhi, yaitu legislatif, eksekutif, dan

66

Hukum alam dipandang sebagai suatu ukuran moral dan dasar utama segala hukum dan sebagai pernyataan
kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Konsep inilah yang menurut Locke sangat asbtraktif saat diterapkan dalam
masyarakat.
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Hak sipil masyarakat pada dasarnya lahir dari menguatnya gerakan masyarakat yang didefinisikan sebagai reaksi
kolektif dan korektif atas keadaan yang dirasakan tidak adil. Lihat dalam Aswab Mahasin, “Pola Gerakan
Pinggiran,” Prisma 7 (Juli 1989): 7.
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Arend Lijphart, “Democraties: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries,”
(New Haven: Yale University Press, 1984), yang telah diterjemahkan dalam sub-judul Hukum otonomi. Lihat
dalam Satya Arinanto, “Politik Hukum 1”, hal. 16.
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Kedaulatan hukum menganggap bahwa negara itu sesungguhnya tidaklah memegang kedaulatan karena sumber
kekuasaan tertinggi adalah hukum dan setiap kepala negara harus tunduk kepada hukum.
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Nama lengkapnya Charles de Secondat de la Brede et de Montesquieu (1689-1755) yang merupakan filsuf-Prancis
yang memberikan sumbangan besar pada perkmebangan pemikiran sosial dan politik.
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yudikatif. Perbedaan antara pendapat trias politica antara keduanya adalah Montesquieu lebih
meletakkan pada aspek hubungan negara dan warganegara dan John Locke terletak pada
hubungan dengan negara-negara lain. Selain itu, John Locke meletakkan yudikatif ke dalam
lembaga eksekutif dengan alasan pengadilan melaksanakan hukum. Sementara itu,
Montesquieu menyatakan penggabungan yudikatif ke dalam eksekutif akan menimbulkan
kesewenang-wenangan.71 Dengan demikian, antara lembaga tersebut harus dapat dipisahkan
antara satu dan lainnya, sehingga tidak timbul ketidakadilan dan juga ketidakjujuran.72
Sebenarnya gagasan Locke banyak mengandung konsep yang belum banyak
diimplementasikan di negaranya, Inggris. Pada saat itu, Inggris sebagai negara yang berbentuk
monarki tampaknya masih terlalu jauh untuk menerapkan konsepsi tersebut dalam praktik
kehidupan ketatanegaraannya. Namun, sebenarnya gagasan Locke mengenai negara banyak
mendapat tentangan dari kalangan gereja dalam hal mungkinkan negara mengabaikan
kepentingan dan pengaruh agama dalam konstitusinya.
Sementara itu, gagasan Locke dalam buku ini banyak melahirkan konsepsi peradilan dan
negara yang muncul dalam bentuk paham demokrasi yang diikuti secara bersamaan dengan
lahirnya negara hukum.73 Padahal, sampai sekarang gagasan negara hukum yang demokratis
pada saat ini masih menjadi perdebatan, sebab menimbulkan asosiasi pikiran, seolah-olah
menjadi suatu contatering kenyataan, konfirmasi dari suatu situasi saja.74 Akan tetapi, terlepas
dari perdebatan tersebut, gagasan Locke mengenai konsep peradilan dan kedudukan negara
pada intinya sesuai dengan ciri negara hukum yang harus menjamin kebebasan warga negara
untuk menjalankan haknya dan menunaikan kewajibannya.
Dalam konsep Locke, kebebasan merupakan salah satu syarat mutlak dalam
mewujudkan kesetaraan di hadapan negara dan hukum. Di samping itu, mendorong
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Menurut Montesquieu, bila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau dalam satu
lembaga kehakiman, tidak mungkin ada kebebasan. Karena bisa terjadi penangkapan, kecuali kalau raja yang
sama atau senat memberlakukan hukum sewenang-wenang serta menjalankan secara lalim. Dengan demikian,
tidak ada kebebasan pula bilamana kekuasaan yudikatif tidak dipisahkan dari kekuasaan legislative dan eksekutif.
Seandainya kekuasaan yudikatif digabungkan, kehidupan dan kebebasn warganegara akan berada pada
pengawasan yang sewenang-wenang. Lihat uraian ini dalam Montesquieu, Membatasi Kekuasaan: Telaah
Mengenai Jiwa Undang-undang [The Spirit of Law], diterjemahkan oleh J.R. Sunaryo, (Jakarta: Gramedia, 1993),
hal. 11-12.
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Lihat John Locke, The Second Treatise of Government (Indianapolis: The Liberal Arts Press, 1952) sebagaimana
dimuat dalam “Politik Hukum 1, Part One.”
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Moh. Mahfud M.D., “Politik Hukum untuk Independensi Lembaga Peradilan,” Jurnal Hukum UII 9 (1997):
22.
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Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 11.
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terwujudnya persamaan di hadapan hukum. Gagasan Locke mengenai persamaan di hadapan
hukum cukup unik mengingat badan yudikatif menurut pandangannya cukup diletakkan pada
kekuasaan eksekutif.75 Pendapatnya tersebut menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah mungkin
suatu badan yudikatif yang ditempatkan di bawah kekuasaan eksekutif menjadi pihak yang
memutuskan hukum yang sama bagi semua pihak? Padahal, salah satu komitmen persamaan di
hadapan hukum dalam kaitannya dengan gagasan Locke adalah ketika muncul keadaan,
“apabila seseorang merasa dirugikan oleh perbuatan-perbuatan negara yang
dianggapnya telah melanggar hukum atau mengurangi hak-haknya secara tidak sah,
maka negara dapat dituntut di muka pengadilan oleh orang yang bersangkutan tadi.”76
Hakikat dasar yang ditarik dari kemungkinan kasus tersebut adalah badan yudikatif
dapat bersikap independen dalam memutuskan perkara tersebut tanpa memandang
kedudukannya yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini Locke melupakan
konsep dasar terpenting dalam suatu negara demokrasi, yaitu penyelesaian perselisihan yang
terbaik dan kemungkinan terjadi antara warga negara dan negara adalah diserahkannya
kepada badan yudikatif dengan alasan “kontrol segi hukum merupakan salah satu ciri pokok
dari tugas badan peradilan, yaitu melakukan penilaian (toetsing) tentang sah atau tidaknya
perbuatan pemerintah.”77 Dalam hal ini perbuatan negara yang direpresentasikan sebagai
warganegara pada dasarnya terbagi atas dua jenis, yaitu:
1. perbuatan administrasi negara yang bersifat non-hukum (faktual), yaitu perbuatan
administrasi negara yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi negara saja, tidak
menimbulkan akibat hukum dari yang diaturnya.
2. Perbuatan administrasi negara yang bersifat hukum (yuridis), yaitu tindak administrasi
negara yang menyelenggarakan hukum administrasi negara, dan bila tidak ditaati
mempunyai sanksi hukum.78
Bagi Locke, perbuatan tersebut cukup diawasi oleh badan legislatif yang mempunyai
peranan untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Akan tetapi, Locke mengemukakan
eksekutif mempunyai diskresi atau pengambilan keputusan atas dasar pertimbangan sendiri
yang justru tidak dapat dicapai oleh pengawasan legislatif. Diskresi yang dilakukan eksekutif
adalah perbuatan administrasi yang bersifat hukum di mana ada kemungkinan pemerintah
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Bandingkan dengan pendapat Montesquieu yang memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga legislatif
maupun eksekutif.
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Gouw Giok Siong, Pengertian tentang Negara Hukum (Jakarta: Penerbitan Keng Po, 1955), hal. 10.
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Paulus Effendi Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah (Bandung: Citra
Aditya Bhakti, 1993), hal. 18.
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Atmosudirdjo, op.cit., 77.

43

(administrative beschikkingen) “menerbitkan keputusan administrasi negara yang dapat berupa
juga tindakan materiil yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi seseorang atau
sekelompok orang.”79
Dengan dasar tersebut, tentu benar jika Montesquieu lebih mempertahankan eksistensi
badan yudikatif dalam konteks fungsi kekuasaan negara. Hal ini dilakukan sebagai prasyarat
yang mau tidak mau harus diwujudkan agar badan yudikatif dapat bersikap independen dan
mandiri sesuai dengan harapan semua pihak.80 Dengan kata lain, ide Locke untuk memasukkan
badan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif sangat riskan akan pengaruh dari kekuasaan
pemerintah. Padahal, keberadaan badan yudikatif merupakan “perangkat yang secara langsung
maupun tidak langsung mendukung kegiatan hukum, yang mampu menjamin kelancaran dan
kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.”81
Pemahaman mengenai badan yudikatif dari Locke memang tidak tecermin secara
mendalam, berbeda dengan gagasan mengenai kekuasaan eksekutif dan legislatif. Padahal,
keberadaan badan yudikatif yang independen justru mendukung terwujudnya konsepsi negara
berdasarkan atas hukum yang pada dasarnya terletak pada peranannya dalam mendukung
keadilan dan kepastian.82 Konsep keadilan dan kepastian ini yang merupakan bagian dari
pemikiran Locke yang menyatakannya lahir bukan dari kehendak orang. Akan tetapi, muncul
dan berkembang dari kehendak bersama seluruh rakyat.
Sementara itu, Locke juga mengemukakan salah satu unsur yang melindungi hak-hak
masyarakat terhadap negara adalah adanya kebebasan, yang tidak dapat dibatasi oleh hukum
apapun. Namun, perlunya kebebasan bagi setiap warganegara juga pada dasarnya harus
diimbangi dengan kebebasan pemerintah untuk menjalankan perannya. Namun, khusus untuk
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Paulus Effendi Lotulung, “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia,” (Makalah Lepas, 2000), hal. 19.
Terbentuknya kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prasayarat terbentuk negara berdasarkan
hukum. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya harus mandiri dan terlepas dari
kekuasaan lainnya terutama kekuasaan pemerintahan negara. Hal ini juga untuk menjamin dan melindungi hak
asasi manusia.
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Soehardjo Sastrosoehardjo, “Upaya Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya,” Analisis CSIS 1
(Januari-Februari 1993): 32.
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Politik dan Budaya,” Analisis CSIS 1 (Januari-Februari 1993): 47.
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pemerintah, kebebasan tersebut harus dibatasi guna menghindari pada kemungkinan
pelampauan wewenang atau penyalahgunaan wewenang, sehingga merugikan warganegara.83
Untuk menghindari kemungkinan itulah, kebebasan bagi pemerintah bukanlah
kebebasan yang absolut untuk membatasi hak-hak masyarakat. Dalam kaitannya dengan ide
negara berdasarkan atas hukum, kebebasan warganegara diarahkan sebagai implementasi
pengakuan hak-hak asasi manusia.84 Namun, perlu juga diperhatikan agar kebebasan yang
diberikan kepada warganegara tetap dapat memelihara sistem hukum yang tepat menurut
hukum. Dengan demikian, orientasi kebebasan warganegara adalah tetap menjaga
terlaksananya sistem hukum dan peraturan perundang-undangan secara teratur dan
berkesinambungan.
Dengan kata lain, semua pihak tanpa kecuali dapat menjalankan kebebasan dengan
tetap mempertanggungjawabkan secara hukum kebebasannya jika terbukti melawan hukum.
Hal inilah yang menunjukkan adanya kesetaraan dalam kebebasan dan kewajiban terhadap
hukum. Esensi yang dapat ditemukan dalam konsep Locke mengenai kebebasan adalah
kebebasan merupakan salah satu bentuk ekspresi yang mendorong terwujudnya demokrasi,
yang merupakan salah satu pilar terpenting dan pendukung terciptanya suatu konsep negara
yang demokratis.85
Namun,

upaya

mewujudkan

ekspresi

ini

harus

dilandasi

dengan

format

pertanggungjawaban secara hukum yang tepat. Dengan demikian, pemahaman mengenai
kebebasan tidak diartikan mutlak.86 Dalam perkembangan dewasa ini, kebebasan akan dibatasi
oleh hukum dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang terus berkembang.
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Dalam hal inilah yang melandasi secara filosofis, kedudukan peradilan pajak di
Indonesia harus mendasarkan pada konsep dan dasar yang kuat sebagai suatu peradilan yang
merdeka yang mampu melindungi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat pembayar
pajak. Dalam hal ini, hak negara dan pembayar pajak menjadi instrument pertimbangan yang
penting bagi peradilan pajak dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya yang
didasarkan pada independensinya sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka.
B.

Dasar Sosiologis
Kontektualisasi sosiologis dalam peradilan pajak adalah kehendak masyarakat untuk

mendapatkan keadilan dengan aturan negara yang mengandung kepastian yang dirumuskan
dalam konstitusi. Dalam gagasan John Locke mengenai aturan negara, John Locke tidak banyak
menguraikan konstitusi dalam kaitannya dengan kehendak keadilan masyarakat. 87 Padahal,
konstitusi mempunyai kedudukan penting bagi suatu masyarakat dalam bernegara, khususnya
berkaitan dengan hak dan kewajiban negara dan warga masyarakat. Bagi Locke dalam
merumuskan aturan bernegara yang lebih diutamakan dalam moralitas penyelenggara negara,
seperti kejujuran, 88 khususnya berkaitan dengan penyelenggara negara. Konsep ini tentu
dipengaruhi hukum alam yang cenderung memandang persoalan kenegaraan sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari konsep hukum alam.
Dalam pandangan John Locke, berbagai gagasan yang dikemukakannya diarahkan pada
upaya mewujudkan suatu tatanan negara dengan meletakkan hal-hal yang bersifat dasar atau
pokok bagi rakyat dan negara. Gagasannya untuk memperluas peranan badan legislatif pada
hakikatnya akan memfasilitasi penyampaian aspirasi rakyat dalam pembentukan kebijakan
pemerintahan dan bada yudikatif yang memiliki kemandirian dalam menjalankan
kewenangannya. Gagasan Locke tersebut pada prinsipnya memberikan kesadaran dalam
praktiknya dewasa ini, fungsi badan legislatif pencerminannya seringkali tidak dengan
sendirinya dapat dengan mudah diketahui masyarakat dan badan yudikatif terlalu jauh dari
kehendak keadilan warga masyarakatnya.
Oleh sebab itu, Locke memberikan suatu gagasan agar praktik yang telah dilalui suatu
negara dapat menunjukkan badan legislatif dan badan yudikatif tersebut berfungsi
87
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sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, sejauhmana badan legislatif dan badan yudikatif
dapat mempunyai peranan yang signifikan adalah dapat dilihat dari perkembangan ide
demokrasi dalam suatu negara yang melahirkan gagasan kekuasaan dan kedaulatan adalah
milik rakyat.89
Locke sebenarnya dalam pandangannya tersebut ingin memberikan kriteria demokratis
atau tidak suatu negara sebagai ukuran berfungsinya badan legislatif.90 Konsep ini didasarkan
pada pertimbangan demokratisasi akan mendorong ke arah berfungsi maksimalnya badan
legislatif sebagai institusi yang mewakili rakyat. Dalam suatu negara yang dilandasi oleh badan
legislatif yang kuat, akan terbentuk suatu,
“…masyarakat yang diatur oleh hukum, di mana kebebasan hanya bisa merupakan
kemampuan untuk melaksanakan apa yang diinginkan, dan bukan keadaan terpaksa
untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan.”91
Berdasarkan realitas tersebut dapat terlihat gagasan Locke mengenai perluasan
peranan badan legislatif dan kemandirian badan yudikatif pada dasarnya mengemukakan
tentang hubungan kekuasaan dalam negara dan rakyat, yang terserap ke dalam atau
dirumuskan dalam hukum dasar suatu negara, yaitu konstitusi.”92
Bagi Locke berfungsinya negara adalah berfungsinya tiga pemegang kekuasaan yang
telah dibagi, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Locke ketiga kekuasaan tersebut
merupakan bagian dari penguatan sentra-sentra demokrasi.93 Bagi Locke sendiri demokrasi
tidak diciptakan, tetapi diwujudkan oleh lembaga kekuasaan tersebut. Namun, bagaimana
lembaga kekuasaan dijalankan, Locke kembali tidak mengulas konsep konstitusi yang menjadi
89
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Monstesquieu, op.cit., hal. 43.
Berdasarkan formulasi tersebut sudah selayaknya kemudian lembaga perwakilan rakyat menjadikan institusi
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dasar kinerja lembaga tersebut. Padahal, bagi Otto Kirchheimer konstitusi kebanyakan menjadi
monumen keberhasilan sebuah revolusi atau perubahan suatu negara. 94
C. Dasar Yuridis
Dalam negara demokrasi, semua pihak sepakat pemungutan pajak didasarkan pada
persamaan hak dan mempunyai pandangan yang sama bahwa “negara tidak dapat bertindak
sewenang-wenang, sebab tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh konstitusi.”95 Di
samping itu, kekuasaan negara dalam memungut pajakl pun dibatasi oleh moralitas yang harus
ditaati, termasuk oleh organ negara yang melaksanakannya. Konsep pemungutan pajak dan
penyelesaian masalahnya yang independen melahirkan sistem konstitusionalisme dalam
peradilan pajak dengan meletakkan UUD sebagai supremasi hukum dalam penyelenggaraan
peradilan pajak. Juga menempatkan moralitasisme sebagai landasan berperilaku bagi tindakan
aparatur pemerintahan yang menyelenggarakan perpajakan.
Dalam hal ini, secara yuridis kedudukan pajak sebagai kekuasaan kehakiman yang
merdeka dipandang harus memiliki kebebasan sebagai salah satu subtansi penting dalam
penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hal inilah yang seharusnya ditegaskan
mengenai konsep kebebasan peradilan pajak dalam konstitusi, sehingga konstitusi dapat
berlaku sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia,.96 Khususnya berkaitan dengan
perpajakan. Dalam dunia internasional sekarang ini, banyak anggapan hak-hak asasi manusia
haruslah dirumuskan dalam konstitusi yang sifatnya secara universal, khususnya berkaitan
dengan pajak yang justru harus spesifik. Anggapan tersebut dirasakan tepat jika dikaitkan
dengan suatu pandangan konstitusi dapat menjamin hak-hak asasi manusia (grondrechten)
mengingat kedudukannya sebagai hukum dasar. Akan tetapi, perlunya sifat yang universal
dalam rumusannya tampaknya akan mengalami polarisasi mengingat selama ini ada
kecenderungan HAM dipahami dalam suatu kerangka yang khusus dan lokal. 97
Dalam memahami fungsinya tersebut di atas, Konstitusi Amerika Serikat merupakan
salah satu contoh terbanyak yang memuat ketentuan HAM, termasuk di dalamnya hak
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pembayar pajak. Konsekuensi dari realitas tersebut menyebabkan Amerika Serikat seringkali
menerapkan prinsip-prinsip HAM yang dimilikinya untuk dipahami negara-negara lain,
khususnya negara berkembang. Fenomena demikian menunjukkan betapa konstitusi dapat
memiliki suatu kekuatan bagi suatu negara untuk melakukan tekanan terhadap negara lain.98
Hal demikian menunjukkan suatu fenomena bahwa kadangkala konstitusi suatu negara dapat
menembus batas norma-norma hukum internasional. Di samping itu, pemuatan konsep HAM
dalam konstitusi mendasari berlakunya dan berfungsi suatu konstitusi sebagai pedoman dasar
bernegara dan juga dalam merefleksikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.
Dalam hal kedudukan peradilan pajak berkaitan dengan konstitusi, peradilan pajak
harus menjadi pilar kebebasan dan perlindungan bagi hak negara dan hak pembayar pajak
sebagai salah satu inti hak asasi manusia. Gagasan kemerdekaan peradilan, sebagaimana yang
mengatur hak, Locke menyatakan semua orang dilahirkan dalam kondisi kebebasan yang
mutlak, sehingga kebebasan merupakan hak yang juga bersifat istimewa,99 demikian juga
dalam pembayaran pajak. Oleh sebab itu, kebebasan tidak dapat dibatasi oleh hukum dan tidak
dapat menjadi dibatasi atas dasar “kehendak dari satu orang yang bisa menamakan dirinya
eksponen dari rakyat atau seorang diktator.”100 Pandangan Locke pada dasarnya merujuk pada
suatu sistem diktatorial, di mana sulit terwujud suatu situasi
“setiap anggota masyarakat dapat menanggapi pendapat atau gagasan yang ada di
dalam masyarakat secara rasional dan bebas untuk menentukan apakah suatu
pendapat atau gagasan dapat diterima atau tidak.”101
Bagi Locke, pengekangan terhadap kebebasan,

khususnya terhadap peradilan

cenderung menyebabkan tindakan dan perbuatan warga masyarakat bergantung pada garis
politik penguasa. Dengan demikian, kebebasan akan dibatasi oleh hukum sebagai alat dan
sarana justifikasi visi politik penguasa dibandingkan sebagai norma hukum dasar yang
menjamin kebebasan yang sesungguhnya. Kalaupun kebebasan yang pelaksanaan tugas
peradilan pajak diwujudkan dalam sistem diktatorial, cenderung digunakan sebagai sarana
terbatas di lingkungan elite tertentu. Konsekuensinya ialah kebebasan dan hukum kadangkala
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“dipergunakan sebagai etiket yang berisi hak-hak kekuasaan (gezagsrechten) tertentu dari
orang-orang, famili atau badan-badan tertentu.”102
Dengan mendasarkan pada situasional seperti itu, sulit dapat dipenuhi kebebasan dan
penghormatan hak pembayar pajak sebagai bagian mendasar hak asasi manusia. Kebebasan
yang diwujudkan dari hasil persetujuan penguasa tidak akan mampu melahirkan konsep
demokratisasi dalam bernegara. Hal ini berarti kebebasan mempunyai pengaruh untuk
mendorong terjadinya demokratisasi dalam negara.

Sementara itu, kekuasaan yang

dimiliki peradilan pajak menurut konstitusi adalah merdeka, sehingga peradilan pajak negara
membutuhkan legitimasi, di mana kehendak konstitusi yang memberikan kebebasan kepada
peradilan adalah kehendak yang mutlak.
Dengan mendasarkan pada konsep kemerdekaan peradilan dalam konstitusi,
kemerdekaan tersebut hakikatnya merupakan wujud dari keinginan dan kehendak konstitusi
melakukan perubahan secara konstitusional terhadap kedudukan peradilan pajak. Perlunya
perubahan dalam konstitusi mnegenai kedudukan peradilan pajak yang merdeka dengan
memasukkan dalam konstitusi lebih terasa elegan untuk menjadikan peradilan pajak sebagai
peradilan yuang merdeka. Pemikiran menjadikan peradilan pajak sebagai peradilan yang
merdeka hakikatnya didasarkan pada hubungannya dengan pihak-pihak yang berkuasa juga
menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan perubahan paradigma dalam memahami konsep
hukum dan ketatanegaraan.
Dalam hal ini perlu ada perubahan politik dan ketatanegaraan dalam kedudukan
peradilan pajak yang akan melahirkan suasana yang lebih baik. Pada prinsipnya, gagasan
kemandirian peradilan pajak mengarah pada upaya perubahan politik dan ketatanegaraan yang
tidak dapat terlepas dari sistem hukumnya. Oleh sebab itu, tepat digambarkan hubungan
antara politik dan hukum adalah, “politik tanpa hukum adalah kesewenangan dan hukum tanpa
politik adalah angan-angan.” 103 Gambaran tersebut tepat untuk mendeskripsikan suatu
perubahan politik dan ketatanegaraan perlu didorong oleh kemauan politik dan didukung oleh
ketegasan hukum mengenai peradilan pajak. Dengan demikian, perubahan yang dihasilkan
adalah penataan sistem politik dan penegakan hukum yang sejalan dalam proses
implementasinya.
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Dalam menyampaikan gagasan mengenai perubahan dalam kedudukan peradilan pajak
ini, secara yuridis disandarkan pada Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945, yang telah banyak menguraikan aspeknya secara sistematis dengan menjadikan
kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman sebagai landasan konstitusionalnya.104
Salah satu ide yuridis formal dari kemerdekaan peradilan pajak adalah mengenai
pembentukan masyarakat madani sebagai komunitas yang menghormati hak-hak sipil dan
itikad baik dalam mewujudkan kesejahteraan.105 Ide tersebut dapat dikatakan sebagai fakta
yuridis-faktual yang ada dalam kondisi untuk menciptakan kemerdekaan bagi peradilan pajak.
Ketidakpercayaan terhadap peradilan secara fakta hukum merupakan bentukketidakpercayaan
rakyat kepada negara. Oleh sebab itu, perlunya pembentukan masyarakat madani yang mampu
menahan bentuk peradilan yang rentan terhadap trauma politik.
Dalam berbagai seginya, terbentuknya kemerdekaan peradilan pajak akan memegang
peranan penting dan sensitif guna mencapai tujuan dan maksud yang ingin dicapai oleh negara
dan masyarakat pembaar pajak. Tidak dapat dipungkiri, realitas demikian menyebabkan posisi
masyarakat dalam aspek kenegaraan dan hukum akan mendapatkan perhatian yang cukup
signifikan dari negara. Dalam tataran negara, masalah warganegara akan menjadi sangat
penting mengingat kelangsungan negara bergantung pada keberadaan masyarakat ini. Bahkan,
kondisi suatu negara ditentukan oleh kekuatan pajak, sehingga sejahtera atau tidaknya suatu
negara bergantung pada konsep dan gagasan pembaruan peradilan pajak. Oleh sebab itu,
wajar jika kemudian kedudukan peradilan pajak menjadi sangat penting dan menjadi sebagai
suatu pertanda pentingnya kedudukan rakyat di hadapan negara.
Mengingat pentingnya keberadaan peradilan pajak tersebut, pembentukannya
merupakan hasil dari kemajuan pendidikan dan kesejahteraan yang diciptakan negara.
Peradilan pajak dalam pemahaman harus dapat dikatagorikan sebagai peradilan yang telah
mempunyai kualitas pemahaman hukum yang besar. Di samping mempunyai karakteristik yang
berbeda dalam memahami hubungan negara dan hak pembayar masyarakat.
Perhatian terhadap kedudukan peradilan pajak yang merdeka pada dasarnya tidak
terlepas dari adanya posisi terhormat dan strategis yang dimiliki perpajakan. Kebutuhan akan
keberadaan peradilan pajak tersebut akan terlihat penting ketika bersinggungan dengan
104
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perilaku dan aktivitas kebijakan ekonomi pemerintahan. Oleh sebab itu, adanya persinggungan
antara peradilan pajak dan pemerintah akan menentukan sejauhmana kedudukan komunitas
itu berada dan posisi kemandiriannya. Jika komunitas ini bersikap dan bertindak untuk
membela kepentingan hak masyarakat pembayar pajak, kedudukannya tentu akan sangat
diperhitungkan.
Posisi peradilan pajak sebagai pendukung demokratisasi ekonomi sebenarnya tidak
diragukan lagi eksistensinya, baik dalam tataran politik maupun formalitas ketatanegaraan.
Adanya eksistensinya tersebut menunjukkan peradilan pajak dalam komunitas sipil sangat
diperhitungkan dan perlu dilakukan dalam upaya mewujudkan konsep demokratisasi. Hal ini
akan menjadi kekuatan peradilan tersebut dengan mengemukakan landasan filosofi semua
kekuasaan berasal dari rakyat.
Dalam perkembangan hukum tata negara dan ilmu politik dewasa ini, adanya posisi
peradilan pajak memegang peranan yang penting sebagaimana pentingnya hubungan antara
rakyat dan negara itu sendiri. Hubungan tersebut dapat diibaratkan sebagai suatu bentuk
komitmen antara rakyat dan negara yang diawali dengan suatu perjanjian yang jelas. Dalam
perjanjian yang kemudian dirumuskan dalam konstitusi, para pihak tunduk dan mengikatkan
diri kepadanya, tanpa kecuali. Prinsip tersebut bukan tidak mungkin akan mengeyampingkan
hak asasi yang seharusnya berlaku. Akan tetapi, hal ini pun dengan ketentuan kewajiban
negara untuk menjalankan fungsinya terhadap pemenuhan kebutuhan warga masyarakat suatu
negara.
Berdasarkan pandangan sistemik tersebut akan ada pengaruh hukum yang akan sangat
mendukung kedudukan peradilan pajak, khususnya ketika pemenuhan pembayaran pajak. 106
Pengaruh hukum ini lazimnya tercetus dengan pembentukan suatu badan legislatif yang
mampu menjadi sarana penghubung antara rakyat dan negara. Dengan sangat menekankan
kedudukan badan legislatif dan badan yudikatif yang tidak subordinatif dengan eksekutif atau
distigmasi terhadap kekuasaan eksekutif.107
Diberikannya peranan yang lebih signifikan terhadap badan legislatif dan badan
yudikatif merupakan salah satu penguatan peradilan pajak. Konsep dasar yang dilahirkan dari
pemberdayaan badan yudikatif terhadap kekuatan posisi peradilan pajak adalah terletak pada

106

Hal ini seringkali disebut sebagai kontrak sosial. Lihat Locke, op.cit., hal. 10.
Lembaga legislatif dan yudikatif yang menjadi subordinasi terhadap lembaga eksekutif seringkali menjadi
lembaga stempel bagi justifikasi kekuasaan pemerintahan.

107
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kemampuannya melakukan negosiasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat pembayar
pajak dan hak negara secara komprehensif.
Praktik yang terjadi selama ini dalam proses penguatan struktur kelembagaan peradilan
pajak adalah terletak pada menurunnya peranan dan partisipasi lembaga tersebut karena
dipenuhi oleh kepentingan sesaat. Dalam konteks tersebut sulit dapat dipahami jika peradilan
pajak menjadi bagian dari upaya membangun kehendak rakyat secara keseluruhan. Konsep
peradilan pajak dalam situasi badan yudikatif yang tidak berjalan sebagaimana mestinya tentu
juga tidak akan muncul. Dalam situasi demikian lazimnya sistem politik yang dijalankan adalah
sistem yang cenderung menguatkan sentra kekuasaaan negara dalam eksekutif. Akibatnya,
pembelajaran politik menjadi sulit diperoleh rakyat, sehingga bukan tidak mungkin konsep
masyarakat madani dalam sistem politik yang demikian tidak akan terpenuhi.
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BAB. V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A.

Ketentuan Umum mengenai istilah dan frasa ;
Dalam perubahan Undang-Undang ini ada beberapa ketentuan umum mencakup :
1. Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan
Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea
Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peraturan perundang-undangan pajak adalah semua peraturan di bidang pajak.
4. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang pajak yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak dan
dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
5. Perkara Pajak adalah perkara yang timbul dalam bidang pajak 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

pajak,

termasuk

Gugatan

atas

pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa.
6. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung
Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan
perundang-undangan pajak yang berlaku.
7. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan
yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku.
8. Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi
jawaban atas alasan Banding yang diajukan oleh pemohon banding.
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9. Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi
jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh penggugat.
10. Surat Bantahan adalah surat dari pemohon Banding atau penggugat kepada
Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat
Tanggapan.
11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam
hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau
putusan disampaikan secara langsung.
12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau
dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau
putusan diterima secara langsung.
13. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
14. Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pengadilan Pajak adalah Pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk
memeriksa, mengadili dan memutus perkara di bidang pajak, yang berada di
lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara.
16. Hakim Tunggal adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua untuk memeriksa dan
memutus Perkara Pajak dengan acara cepat.
17. Hakim Anggota adalah Hakim dalam suatu Majelis yang ditunjuk oleh Ketua untuk
menjadi anggota dalam Majelis.
18. Hakim Ketua adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua untuk memimpin
sidang.
19. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan
pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu
perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
20. Sekretaris dan Wakil Sekretaris, adalah Sekretaris dan Wakil Sekretaris pada
Pengadilan Pajak yang bertugas mengurus administrasi umum Pengadilan Pajak..
21. Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Pengganti yang melaksanakan fungsi
kepaniteraan Pengadilan Pajak.
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B. Materi yang akan diatur.
1. Kedudukan
Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi
wajib pajak dan/atau penangung pajak yang mencari keadilan terhadap perkara Pajak.
2. Tempat Kedudukan
Pengadilan pajak berkedudukan di Jakarta, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang dan
bila perlu dapat dibentuk di Ibukota Provinsi Lain di Wilayah RI.
Alasan perubahan :
o Bila hanya ada satu Pengadilan Pajak di Jakarta, beban pengadilan Pajak sangat
Besar/berat
o Wajib Pajak yang jauh dari jakarta sangat repot dalam melakukan banding, karena
harus menghadiri sidang berkali-kali.
o Tidak sesuai dengan prisnsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Pembinaan.
Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan
sepenuhnya oleh Mahkamah Agung
Alasan perubahan :
o Bertentangan dengan konstitusi
o Terjadi konflik kepentingan
o Tidak transparan
4. Susunan Pengadilan Pajak terdiri dari :
a. Pimpinan;
b. Hakim Anggota;
c. Sekretaris; dan
d. Panitera.
Pimpinan Pengadilan Pajak terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil
Ketua, meliputi bidang yudisial dan non yudisial.
5. Persyaratan Menjadi Hakim
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, setiap calon harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :
a.

Warga Negara Indonesia;

b. Berumur minimal 40 ( empat puluh ) tahun;
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c.

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

d. Setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
e.

Tidak pernah terlibat dalam kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 atau terlibat
orgnisasi terlarang;

f.

Pendidikan Sarjana Hukum yang memiliki keahlian di bidang pajak, atau sarjana lain
di bidang pajak;

g.

Berkelakuan tidak tercela;

h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;
i.

Sehat jasmani dan rohani.
Sesuai perkembangan kebutuhan, sudah saatnya persyaratan usia hakim

Pengadilan Pajak diubah dari usia paling rendah 45 ( empat puluh lima ) tahun menjadi
paling rendah 40 ( empat puluh) tahun. Ketentuan usia hakim Pengadilan Pajak menjadi
paling rendah 40 ( empat puluh ) tahun ini perlu dirubah agar kedepan hakim karier dari
Pengadilan Pajak dapat dipersiapkan menjadi Hakim Agung Pajak, yang saat ini
Mahkamah Agung memang masih kekurangan Hakim Agung yang ahli di bidang
perpajakan.
Sebagaiman dimaklumi bahwa syarat menjadi Hakim Agung yang berasal dari hakim
karier yang diatur di UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung adalah selain
berijazah Magister bidang Hukum dengan dasar Sarjana Hukum atau lainnya yang
mempunyai keahlian di bidang hukum. Juga berpengalaman paling sedikit 20 (dua
puluh) tahun menjadi hakim karier, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi
Hakim Tinggi. Kalau persyaratan usia hakim Pengadilan Pajak ini tidak diubah maka
untuk mendapatkan Hakim Agung dari berasal dari hakim karier dari Pengadilan Pajak
akan sulit. Dengan kondisi persyaratan hakim pengadilan pajak paling rendah 4 (empat
puluh lima) tahun ditambah pengalaman sebagai hakim karier di Pengadilan Pajak 20
(dua puluh) tahun, praktis pada saat usia kurang lebih 65 (enam puluh lima) tahun baru
seorang Hakim karier Pengadilan Pajak bisa mendaftar menjadi Hakim Agung Pajak, hal
ini belum termasuk memperhitungkan lamanya proses rekruitmen Oleh Komisi Yudisial
dan uji kelayakan (fit and proper test) oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang bisa
memakan waktu minimal paling sedikit 1 (satu) tahun. Sehingga kalaupun hakim karier
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dari Pengadilan Pajak itu terpilih menjadi hakim agung tidak akan terlalu efektif
berkiprah lagi sebagai seorang hakim agung.
Kondisi hakim Pengadilan Pajak saat ini banyak berasal dari mantan pejabat Direktorat
Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea & Cukai, Inspektorat Jenderal Departemen
Keuangan dan pejabat Badan Pemeriksaan & Keuangan Pemerintah yang usianya ratarata sudah berusia sekitar 50 ( lima puluhan) tahun walaupun diketahui syarat seoranag
calon hakim Pengadilan Pajak paling rendah berusia 45 (empat puluh lima) tahun,
belum lagi mengingat masa jabatan Hakim adalah 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan sehingga total masa jabatan hakim adalah
10 ( sepuluh) tahun. Maka untuk mengharapkan adanya calon Hakim Agung Pajak yang
berasal dari Hakim karier Pengadilan Pajak akan sulit sekali atau bahkan tidak
memungkinkan sama sekali ( umur 50 tahun ditambah lamanya hakim karier 20 tahun
sudah mencapai umur 70 tahun). Untuk itu perlu dilakukan perubahan persyaratan usia
calon Hakim Pengadilan Pajak dari minimal berumur 45 (empat puluh lima) tahun
menjadi 40 (empat puluh) tahun.
Mengenai tatacara pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Pajak sudah
saatnya bukan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan lagi tapi dengan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan yudikatif yang sepenuhnya berada
di Mahkamah Agung.
Catatan :
Pengadilan Pajak, merupakan pengadilan yang sangat spesifik/khusus, maka dalam hal
pemilihan hakim, memerlukan kriteria khusus, tidak hanya memiliki keahlian bidang
bidang hukum perpajakan, tetapi juga mampu/menguasai perhitungan pajak secara
rinci.
6.

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Hakim.
Pembinaan dan pengawasan umum terhadap para hakim di Pengadilan Pajak dilakukan
Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dan perilaku Wakil Ketua, Hakim dan Sekretaris/Panitera dilakukan oleh Ketua
Pengadilan Pajak (sebagai pengawas internal). Pelaksanaaan pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud diatas tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim
dalam memeriksa dan memutus Perkara Pajak. Disamping itu saat ini dikenal pengawas
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eksternal hakim yakni Komisi Yudisial yang tugasnya menegakkan kehormatan,
keseluruhan martabat,serta perilaku Hakim
7. Kekuasaan dan kewenangan pengadilan Pajak.
Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus
Perkara Pajak. Perkara Pajak itu meliputi dua hal, yaitu :
a. Perkara Pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak sebagai Banding atas Keputusan
Keberatan,dan
b. Perkara Pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak sebagai Gugatan atas pelaksanaan
penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya.
Perkara pajak yang dimaksud disini meliputi perkara pajak, Bea & Cukai, Pabean dan
Pajak Daerah. Ini ditujukan untuk menyesuaikan upaya hukum yang tersedia di UU
Pajak, UU Kepabeanan, UU Cukai dan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus perkara atas
pelaksanaan penagihan pajak dan keputusan pembetulan atau keputusan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan,
kepabeanan, Cukai dan Pajak Daerah.
8. Kewenangan mengawasi kuasa hukum.
Selain tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Pajak. Pengadilan
Pajak mempunyai kewenangan untuk mengawasi Kuasa hukum yang memberikan
bantuan hukum kepada pihak-pihak yang berperkara dalam sidang-sidang di Pengadilan
Pajak.
Wewenang dan tanggung jawab atas pengawasan kuasa hukum ini pada hakekatnya
ada pada Ketua Pengadilan Pajak. Namun demikian, untuk efektifitas pelaksanaannya,
Ketua dapat dibantu oleh Wakil Ketua atau langsung mendelegasikan kewenangannya
kepada Wakil Ketua. Khusus untuk pelaksanaan administrasi pengawasannya dibantu
oleh Sekretaris Pengadilan Pajak.
Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, tata caranya diatur
lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak.
9.

Pengadilan pajak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir.
Sifat putusan Pengadilan Pajak
a.

Bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

b.

Putusan terakhir dan memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
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c. Terhadap putusan Pengadilan Pajak hanya dapat diajukan Permohonan Peninjauan
Kembali ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa
Ketentuan yang menentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak yang merupakan
putusan terakhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde),
telah mempertegas bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang tidak
berjenjang (Pengadilan pertama dan terakhir). Kondisi tersebut memiliki
kelemahan, karena terhadap putusan pengadilan pajak tidak dapat lagi dikoreksi
oleh peradilan yang lebih tinggi walaupun putusan tersebut terdapat kekeliruan.
Sementara itu upaya hukum Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang luar
biasa karena sebab yang limitatif.
10. HUKUM ACARA
a. Kuasa Hukum
Pada saat mengikuti persidangan perkara pajak, baik Banding atau Gugatan,
para pihak yang berperkara masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh
satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.
Kuasa Hukum adalah seseorang yang diberi kuasa penuh untuk mewakili atau
mendampingi para pihak yang berperkara dengan kuasa tertulis untuk mengurus
dan memberikan penjelasan serta bukti-bukti yang diperlukan dalam
persidangan Pengadilan Pajak.
Untuk menjadi Kuasa Hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1)

Warga Negara Indonesia

2)

Pendidikan Sarjana Hukum yang memiliki keahlian di bidang pajak, atau
sarjana lain di bidang pajak.

3)

Bagi mantan Hakim dan Panitera Pengadilan Pajak minimum setelah 2 (dua)
tahun sejak yang bersangkutan tidak menjabat lagi, agar tidak terjadi
konflik kepentingan.

Persyaratan dimaksud ditetapkan di dalam peraturan Pengadilan Pajak.
b. Jangka waktu berlakunya izin kuasa hukum.
1) Kuasa Hukum yang hadir di persidangan diwajibkan untuk :
a) Menunjukkan identitas berupa Surat Keterangan Terdaftar atau Surat
Izin sebagai Kuasa Hukum dari Pengadilan Pajak.
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b) Menunjukkan Surat Kuasa asli bermaterai dari pihak yang diwakili atau
didampingi.
2) Surat Izin Kuasa Hukum berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak tanggal
ditetapkan.
Alasan perubahan :
Surat Izin Kuasa Hukum yang berlaku selama ini untuk masa 1 tahun sangat
memberatkan berkaitan dengan proses administrasi dan keterbatasan
waktu
3)

Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak diberikan dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran diri atau
permohonan ijin Kuasa Hukum lengkap diterima di Sekretariat Pengadilan
Pajak.

4)

Kuasa Hukum dapat memberi kuasa untuk mewakilinya dalam suatu
persidangan majelis hanya kepada kuasa hukum lainnya, sepanjang dalam
surat kuasa yang diterima dari pemohon banding menyatakan ada kuasa
substitusi.

c. Banding
Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding
berdasarkan peraturan perundang undangan pajak yang berlaku.
d. Persyaratan Banding
1)

Diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia.

2)

Diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau Kuasa
Hukumnya.

3)

Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan,
kecuali dalam keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding.

4)

Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding.

5)

Surat Banding disertai dengan alasan yang jelas.

6)

Melunasi jumlah pajak terutang sebesar 50% (lima puluh persen). Pajak
terhutang adalah besaran jumlah pajak yang diakui/disetujui wajib pajak saat
dilakukan pembahasan akhir pemeriksaan oleh pemerintah.

7)

Surat Banding harus dilampiri salinan Keputusan Keberatan yang dibanding.
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Jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal Keputusan diterima sampai
dengan tanggal surat Banding dikirim oleh Pemohon Banding.
e. Pihak-pihak yang mengajukan banding
1)

Wajib Pajak

2)

Ahli Waris Wajib Pajak.

3)

Pengurus, atau

4)

Kuasa Hukum Wajib Pajak.
Apabila selama proses Banding, Pemohon Banding meninggal dunia, banding

dapat diajukan oleh :
1)

Ahli Waris

2)

Kuasa Hukum dari Ahli waris, atau

3)

Pengampunya dalam hal Pemohon Banding pailit.

4)

Dalam hal permohonan Banding dilakukan Pemohon Banding karena
penggabungan usaha, peleburan, pemecahan/pemekaran, atau likuidasi,
permohonan

dimaksud

pertanggungjawaban

dapat
karena

dilanjutkan

oleh

yang

penggabungan,

menerima
peleburan,

pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.
f. Kelengkapan banding secara susulan
Pemohon Banding dapat melengkapi surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan
yang berlaku sesuai persyaratan yang diatur di pasal 35 ayat (1) dan pasal 36 ayat
(1) UU Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sepanjang datadata/dokumen-dokumen susulan yang bisa dilengkapi sepanjang masih memenuhi
jangka waktu 3 ( tiga) bulan . Berkaitan degan pemenuhan kelengkapan susulan
tersebut, maka tanggal penerimaan surat Banding adalah tanggal diterima surat
atau dokumen susulan tersebut disampaikan ke Pengadilan Pajak.
g. Pencabutan Permohonan Banding
Pemohon Banding dapat membatalkan permohonan Banding dengan mengajukan
surat pencabutan banding kepada Pengadilan Pajak.
Pencabutan tersebut diajukan Pemohon Banding sebelum sidang atau pada saat
persidangan berjalan. Dalam hal pemeriksaan sudah pada tahap pembuktian, maka
pencabutan perkara harus memproleh persetujuan dari termohon banding.
Dengan adanya pencabutan banding dalam persidangan pada tahap pembuktian
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harus dilakukan melalui penetapan dari majelis/hakim tunggal yang memeriksanya.
Apabila pencabutan dilakukan sebelum pemeriksaan dalam persidangan, maka
akan dihapus dari daftar perkara. maka perkara dianggap tidak ada dan dihapuskan
dari daftar perkara.
Banding yang telah dicabut melalui penetapan sebagaimana dimaksud tidak dapat
diajukan kembali.
h. Syarat-syarat pengajuan gugatan.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan Gugatan adalah sebagai
berikut:
1)

Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan
Pajak.

2)

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan
pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.

3)

Jangka waktu mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan
sebagaimana dimaksud dalam poin 2 adalah 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal
diterima Keputusan yang digugat.

4)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam poin (2) dan poin (3) tidak
mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan
di luar kekuasaan penggugat.

5)

Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah 14
(empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan
Penggugat.

6)

Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1( satu) Keputusan diajukan 1
(satu) Surat Gugatan.

i.

Pihak yang mengajukan gugatan.
Gugatan dapat diajukan oleh :
1)

Penggugat;

2)

Ahli waris Penggugat;

3)

Pengurus;

4)

Kuasa Hukumnya penggugat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari
ahli warisnya apabila meninggal dunia, dengan mengajukan Surat Gugatan
disertai

alasan-alasan

yang

jelas,

mencantumkan

tanggal

diterima,
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pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan
dokumen yang digugat.
5)

Pengampunya dalam hal penggugat pailit.

6)

Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan,
peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan
dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban
karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau
likuidasi dimaksud.

j.

Pencabutan Gugatan.
Pemohon Gugatan dapat membatalkan permohonan

gugatan dengan

mengajukan surat pencabutan gugatan kepada Pengadilan Pajak.
Pencabutan tersebut diajukan Penggugat sebelum sidang atau pada saat
persidangan berjalan. Dalam hal pemeriksaan sudah pada tahap pembuktian, maka
pencabutan perkara harus memproleh persetujuan dari tergugat. Dengan adanya
pencabutan Gugatan dalam persidangan pada tahap pembuktian harus dilakukan
melalui penetapan dari majelis/hakim tunggal yang memeriksanya. Apabila
pencabutan dilakukan sebelum pemeriksaan dalam persidangan, maka akan
dihapus dari daftar perkara. maka perkara dianggap tidak ada dan dihapuskan dari
daftar perkara
Permohonan penundaan tersebut dapat dikabulkan Majelis/Hakim Tunggal yang
menangani perkara hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang
mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan
penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan.
k.

Alat bukti :
1) Surat atau tulisan;
2) Keterangan ahli;
3) Keterangan para saksi;
4) Pengakuan para pihak; dan/atau
5) Pengetahuan Hakim.
Mengingat kasus perkara kepabeanan dan Cukai, alat bukti berupa barang bukti
diperlukan yaitu barang-barang yang benar-benar mewakili barang impor, barang
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ekspor, barang kena cukai yang dibuat dan/atau diimpor/diekspor. Kedepan perlu
dipikirkan untuk menambah rumusan alat bukti yakni berupa barang bukti.
Penyampaian alat bukti dapat dilakukan dengan cara :
a) Alat bukti surat atau tulisan disampaikan atas permintaan para pihak yang
berperkara atau salah satu pihak yang berperkara.
b) Hakim Ketua/Hakim Tunggal dapat meminta alat bukti yang diperlukan dalam
persidangan kepada para pihak yang berperkara.
c) Dalam hal seorang ahali atau saksi memberikan alat bukti keterangan tertulis
maupun lisan, ia harus mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim
Ketua/Hakim Tunggal.
d) Semua dokumen yang dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan harus
telah dibubuhi bea materai.
Pada dasarnya, cara pembuktian di Pengadilan Pajak menganut prinsip
pembuktian bebas. Namun demikian Majelis/Hakim Tunggal sedapat mungkin
harus mengusahakan dahulu bukti-bukti berupa surat atau tulisan sebelum
menggunakan alat bukti lainnya.
Suatu

keadaan

yang

telah

diketahui

oleh

umum

tidak

perlu

dibuktikan.Keadaan yang diketahui oleh umum,misalnya :
a) Derajat akte autentik lebih tinggi tingkatannya daripada akte di bawah
tangan;
b) Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau paspor yang merupakan
salah satu identitas diri.
Suatu atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari :
(1)

Akte autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang
pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan
berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan
sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang
tercantum di dalamnya;

(2)

Akta di bawah tangan, yaitu sura yang dibuat dan ditandatangani oleh
pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan
sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang
tercantum di dalamnya.
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(3)

Surat Keputusan atau Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat
yang berwenang;

(4)

Surat-sruat lain atau tulisan yang ada kaitannya dengan Banding atau
Gugatan, yang tidak termasuk sebagai akta autentik, akta di bawah
tangan, dan surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan
oleh Pejabat yang berwenang.

l.

Keterangan Ahli
Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam
persidangan

tentang

hal

yang

ia

ketahui

menurut

pengalaman

dan

pengetahuannya.
Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, tidak boleh memberikan
keterangan ahli, yaitu :
1)

Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke
bawah sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang berperkara;

2)

Istri/suami Pemohon Banding meskipun sudah bercerai;

3)

Anak yang belum berusia 17 ( tujah belas) tahun

4)

Orang sakit ingatan.

Setiap orang yang karena pekerjaannya atau jabatannya wajib merahasiakan segala
sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan
persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.
m. Pemeriksaaan Perkara Pajak.
1)

Pemeriksaaan Acara Cepat.
a)

Perkara pajak tertentu.

b)

Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 ( enam) bulan sejak
surat gugatan diterima.

c)

Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan yang harus dimuat atau terdapat
kesalahan tulis dan/atau hitung dalam putusan Pengadilan Pajak.

d)

Perkara yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan
wewenang Pengadilan Pajak.

2)

Pemeriksaan Acara Biasa
Surat permohonan banding atau Gugatan memenuhi ketentuan formal
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p. Putusan Pengadilan Pajak
1). Sifat Putusan.
Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Dalam hal penggugat mengajukan permohonan

penundaan pelaksanaan penagihan, sesuai pasal 43 ayat (2), maka
Majelis/Hakim Tunggal pada Pengadilan Pajak yang memeriksa gugatan
dimaksud dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan untuk menunda
pelaksanaan penagihan pajak selama proses pemeriksaan perkara pajak
sedang berjalan.
Apabila pihak-pihak yang berperkara masih menganggap putusan Pengadilan
Pajak belum atau tidak memenuhi unsur keadilan maka masing-masing pihak
dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak
tersebut ke Mahkamah Agung.
2)

Dasar Pengambilan Keputusan.
Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil :
a)

Penilaian pembuktian;

b)

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan; dan

c)

Keyakinan Hakim.

Keyakinan hakim sebagaimana dimaksud diatas didasarkan pada penilaian
pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak
sebagaimana dimaksud di atas diambil berdasarkan ”musyawarah yang
dipimpin oleh Hakim Ketua” dan apabila dalam musyawarah tidak dapat
dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.
Dalam hal putusan diambil Majelis dengan cara musyawarah ternyata tidak
dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak
(voting), maka pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan
tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak. Pencantuman
pendapat Hakim Anggota yang berbeda pendapat ( dissenting opinion )
dalam putusan Pengadilan Pajak, dimaksudkan agar pihak-pihak yang
berperkara dapat mengetahui keadaan dan pertimbangan Hakim anggota
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dalam Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara pajak
terkait.
3) Pembatasan perkara Penainjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
Pembatasan terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang bisa diajukan
Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung kiranya ke depan perlu diatur
dengan Keputusan Mahkamah Agung. Perlu dibatasi, mengingat saat ini
Mahkamah Agung masih kekurangan Hakim Agung Pajak yang ahli dalam
memeriksa, mengadili dan memutus perkara pajak dalam tingkat Peninjauan
Kembali, supaya tidak terjadi penumpukan perkara Peninjauan Kembali ke
Mahkamah Agung.
4) Jenis Putusan.
a)

menolak;

b)

mengabulkan sebagian atau seluruhnya;

c)

menambah pajak yang harus dibayar;

d)

tidak dapat diterima;

e)

membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau

f)

membatalkan.

Kedepan perlu diatur agar putusan Pengadilan Pajak juga menampung
putusan bagi pencabutan banding atau gugatan dalam persidangan dan
menghapusnya dari daftar perkara.
Terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapat lagi diajukan gugatan,
banding atau kasasi karena putusan Pengadilan Pajak adalah putusan akhir
dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan Pengadilan Pajak tidak
dapat diajukan gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha
Negara,atau Badan peradilan lain, kecuali putusan berupa “tidak dapat
diterima” yang menyangkut kewenangan/kompetensi abosulot peradilan
mana yang berwenang mengadili.
5) Jangka waktu pengambilan putusan.
Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima dan jangka waktu
diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan. Putusan pemeriksaan dengan acara
biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat
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Gugatan diterima dan jangka waktu untuk diperpanjang paling lama 3 (tiga)
bulan. Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan
penagihan Pajak, tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana yang telah
ditetapkan, Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan
dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6
(enam) bulan dimaksud dilampaui.
Apabila putusan pemeriksaan diambil tidak sesuai jangka waktu yang
diberikan, maka terhadap majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara pajak dimaksud seharusnya dikenakan sanksi tegas yang
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak. Hal ini
ditujukan agar pasal soal jangka waktu pengambilan puutsan ini tidak menjadi
pasal "manajerial" saja, artinya sangat tergantung hanya dari keinginan
pimpinan/Ketua Pengadilan Pajak dan/atau Ketua Mahkamah Agung sesuai
tugas dan fungsinya dalam memberikan “pembinaan dan pengawasan”
terhadap tugas para hakim Pengadilan Pajak untuk mematuhi aturan
mengenai jangka waktu pengambilan putusan ini.
Hal ini jelas berbeda dengan jangka waktu pengambilan keputusan keberatan
Wajib Pajak yang harus diputus dalam jangka waktu 12 ( dua belas) bulan, dan
apabila dilewati maka permohonan keberatan Wajib Pajak dianggap
dikabulkan.Seharusnya apabila jangka waktu pengambilan putusan banding
dengan mencontoh jangka waktu pengambilan keputusan keberatan yakni
apabila dilewati jangka waktunya, demi kepastian hukum, maka permohonan
banding Wajib pajak seharusnya dianggap dikabulkan ( azas kepastian
hukum/law certainty)
Sebenarnya kepatuhan Hakim Pengadilan Pajak di dalam memenuhi jangka
waktu pemberian putusan terhadap perkara banding pajak yang diajukan
selain merupakan salah satu bentuk partisipasi dan tanggungjawab
Pengadilan Pajak di dalam menerapkan prinsip akuntabilitas putusan,
transparansi prosedur dan prinsip kepastian hukum agar pencari keadilan
tidak merasa terkatung-katung nasibnya menunggu hasil putusan Pengadilan
Pajak. Kalau kita menggunakan pendekatan Lawrence Friedman, kepatuhan
Hakim ini merupakan aspek “Legal Culture”, yakni menyangkut budaya
69

hukum bagaimana pandangan masyarakat pencari keadilan melihat
problematika bahwa kenyataannya mereka harus menunggu ketidakpastian
hukum di dalam hal jangka waktu pemberian putusan. Apakah aturan jangka
waktu pemberian putusan ini sekedar merupakan “ huruf mati (dead letter)”
yang tercantum rapi di atas naskah UU Pengadilan Pajak tanpa punya makna
dan fungsi yang nyata atau aturan tersebut merupakan hak-hak masyarakat
pencari keadilan yang seharusnya ditegakkan.
q. Peninjauan Kembali.
Pihak-pihak yang berperkara dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan
Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung, dengan ketentuan :
1) Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Mahkamah Agung
melalui Pengadilan Pajak.
2) Permohonan peninjauan kembali tersebut hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
3) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan
pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
4) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal
sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan
lagi.
Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum
acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14
tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung.
r. Alasan Peninjauan Kembali.
Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan
sebagai berikut :
1) Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu
muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan
pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2) Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang
apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan
menghasilkan putusan yang berbeda;
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3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang
dituntut, kecuali yang diputus dengan amar mengabulan sebagian atau
seluruhnya dan menambah Pajak yang harus dibayar;
4) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
5) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangn yang berlaku.
s. Jangka waktu putusan peninauan kembali.
Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan peninjauan kembali diatur sebagai berikut :
1)

Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan bahwa
putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu
muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau
didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan
palsu, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga) bulan

sejak

diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim
pengadilan pidana memperolah kekuatan hukum tetap.
2)

Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan bahwa
terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang
apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan pajak akan
menghasilakan putusan yang berbeda, dilakukan dalam jangka waktu paling
lambat 3 ( tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan
tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh
pejabat yang berwenang.

3)

Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan bahwa
putusan Pengadilan Pajak :
a)

Telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang
dituntut;

b)

Terdapat suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya;

c)

Nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 ( tiga) bulan sejak putusan dikirim.
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t. Ketentuan Peralihan.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :
1)

Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari
Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, menjadi
Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

2)

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Ketua, Wakil
Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak, menjadi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim
Pengadilan Pajak.

3)

Sekretaris Sidang pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1
menjadi Panitera pada Pengadilan Pajak.

4)

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Pajak dapat menyelesaikan tugas
sampai akhir masa jabatannya.

5)

Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini
susunan organisasi, tugas dan wewenang Pengadilan Pajak disesuaikan dengan
Undang-Undang ini.
Dalam masa peralihan, bahwa tugas pembinaan organisasi, administrasi,
keuangan semula berada di bawah Departemen Keuangan akan dialihkan
menjadi di bawah Mahkamah Agung RI ( sistem satu atap), jangka waktu masa
peralihan ini diatur selama 5 (lima) tahun sejak Undang Undang ini dinyatakan
sah berlaku. Jangka waktu masa peralihan 5 (lima) tahun dianggap memadai,
mengingat pengalaman bahwa masa berlakunya

UU PTUN adalah 5 (lima)

tahun sejak diundangkan.
Banding dan Gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Pajak dan belum diputus
dalam hal :
a)

tenggang waktu pengajuan Banding/Gugatannya telah berakhir sebelum
berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak
berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

b)

tenggang waktu pengajuan Banding/Gugatannya belum berakhir pada saat
mulai berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus berdasarkan
Undang-Undang ini. Perkara Perkara Pajak yang diperiksa dapat diajukan
peninjuan kembali berdasarkan Undang-Undang ini.
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u. Ketentuan Penutup
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189), dinyatakan tidak berlaku.
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BAB VI. PENUTUP

Berdasarkan pada kajian yang dilaksanakan oleh Tim penyusunan Naskah Akademik
Peraturan perundang-undangan Badan Pembinaaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan
HAM, baik melalu diskusi-diskusi internal maupun melalui Forum Group Diskusi (FGD) dengan
para pihak yang terkait (stake holder), terhadap Undang-Undang No. 14 tahun 2002, maka dari
hasil diskusi disimpukan sebagai berikut :
A. Kesimpulan
1. Pengadilan Pajak yang diatur dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, perlu
dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan pekembangan hukum pada
saat sekarang.
2. Penyelenggaraan Pengadilan pajak menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang
perpajakan.
3. Pembinaan Pengadilan pajak, baik secara teknis maupun administrative berada di
bawah Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi
4. Pengadilan pajak adalah pengadilan yang sangat spesifik/khusus, oleh karena itu
pengaturan sebagai badan Peradilan juga harus

spesifik/khusus, baik mekanisme

beracara di pengadilan, maupun institusi kelembagaannya.
B. Rekomendasi
1. Segera dilakukan perubahan/pergantian Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang
pengadilan Pajak.
2. Dalam melakukan perubahan/pergantian agar memperhatikan simpulan dalam Naskah
Akademik,
3. Sebagai peradilan tersendiri disamping 4 (empat) peradilan yang telah ada yang diberi
nama Pengadilan Pajak, yaitu

pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata

Usaha Negara.
4. Hakim Pengadilan Pajak adalah Sarjana Hukum atau sarjana lainnya yang memiliki
kualifikasi tertentu dan menguasai perhitungan pajak.
5. Kedudukan berada dibawah Mahkamah Agung.
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