
 

REPOSISI PENGADILAN PAJAK  

Suripto 
Peneliti Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara 

( e-mail : suripto3x@rocketmail.com atau rivto76@yahoo.co.id ) 

Dualisme Pengadilan Pajak memberikan dampak negative terhadap peradilan pajak. 
Kondisi tersebut terlihat dari Independesi Pengadilan Pajak dan Kinerja Pengadilan 
Pajak. Kasus Gayus dan banyaknya kasus yang menumpuk di pengadilan pajak 
adalah bukti kondisi tersebut. Bagaimana posisi pengadilan pajak seharusnya dalam 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Tulisan ini memfokuskan pada aspek 
kelembagaan dan posisi Pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku.  

Kata Kunci : Kekuasaan, Kehakiman, Pengadilan, Pajak 

Pendahuluan 

Pajak adalah  iuran warga negara kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk pemenuhan kepetingan masyarakat (society needs). Sehingga pajak 
menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap wajib pajak (WP). Pemungutan 
pajak dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang (UU). Pemungutan 
pajak di Indoensia antara lain dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan 
Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Departemen Keuangan dan Dinas Pendapatan 
Daerah. Pelaksanaan pemungutan yang tidak sesuai dengan UU dapat menimbulkan 
ketidakadilan bagi WP. Hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya Sengketa Pajak 
antara WP dan pemungut pajak.    

Sebelumnya UU nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disahkan, penyelesaian 
sengketa pajak ditangani  oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). 
Pembentukan BPSP didasarkan atas amanat UU Nomor 17 tahun 1997  tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun, kelemahan BPSP yakni keputusan yang 
dikeluarkan selama ini tidak memiliki kepastian hukum. Hal tesebut disebabkan 
kedudukan BPSP yang bukan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di 
Indonesia. Oleh karena itu Alasan utama pembentukan Pengadilan Pajak adalah untuk 
memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam sengketa pajak. 

Pengadilan Pajak merupakan bagian dari salah satu penyelenggara kekuasaan 
kehakiman. Hal ini sebagaimana diatur dalam  UU No. 14 Tahun 2002 Pasal 2 yang 
menyebutkan bahwa  “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan 
kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari 
keadilan terhadap Sengketa Pajak”. UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman dalam pasal 10 ayat 2 menjelaskan bahwa : ”Badan peradilan yang berada 
di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan 
umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”. 
Selanjuntya, UU yang sama pasal 25 ayat 1 menjelaskan “Pengadilan khusus hanya 
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dapat dibentuk dalam salah satu 
lingkungan peradilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur 
dengan undang-undang”.  

Pengadilan Pajak  merupakan badan 
peradilan dalam lingkungan Peradilan 
Tata Usaha Negara (PTUN). Pengatuan 
tersebut tertuang dalam UU Nomor 51 
tahun 2009 pasal 9A yang menyatakan 
“Di lingkungan peradilan tata usaha 
negara dapat dibentuk pengadilan 
khusus yang diatur dengan UU”. 
Selanjuntya dalam penjelasannya 
disebutkan bahwa “Yang dimaksud 
dengan “pengkhususan” adalah 
deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya 
pengadilan pajak”. Mendasarkan pada pengaturan tersebut diatas,  peradilan pajak 
jelas merupakan kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung.  

Dualisme  dalam pembinaan Pengadilan Pajak. UU Nomor 14 tahun 2002 pasal 5 ayat 1 
menjelaskan bahwa  “Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan 
oleh Mahkamah Agung”.  Selanjuntya ayat 2 menyebutkan Pembinaan organisasi, 
administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen 
Keuangan. Dengan demikian, Pengadilan Pajak memiliki dua Pembina yakni Mahkmah 
Agung dan Departemen Keuangan. Hubungan pembinaan pengadilan pajak seperti 
pada gambar 1. Pengaturan pembagian seperti pada tabel 1. 

Gambar 1 menunjukan bahwa kedudukan pengadilan pajak “dibawah” Departemen 
Keuangan dan Mahkamah Agung. Hal tersebut tentunya sedikit banyak akan 
mempengaruhi independesi Pengadilan Pajak. Selain itu, Pembinaan yang dilakukan 
oleh Departemen Keuangan bertentangan dengan UU 4 tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman pasal 13 ayat 1 yang menyebutkan  “Organisasi, administrasi, dan finansial 
Mahkamah Agung dan badan peradilan 
yang berada dibawahnya berada 
dibawah kekuasaan Mahkamah 
Agung”. Hal tersebut di pertegas dalam 
UU No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman Pasal 39 Ayat 1 
yang menyebutkan “Pengawasan 
tertinggi terhadap penyelenggaraan 
peradilan pada semua badan peradilan 
yang berada di bawah Mahkamah 
Agung dalam menyelenggarakan 
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 
Mahkamah Agung”. Selanjuntya ayat 2 
menyatakan bahwa Selain pengawasan 



penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi 
terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Berdasarkan  pengaturan 
tersebut jelas bahwa pembinaan dan pengawasan dalam Organisasi, administrasi, dan 
finansial Pengadilan Pajak berada di bawah Mahkamah Agung.  

Dualisme kedudukan peradilan pajak dipertegas UU nomor 14 tahun 2002 pasal 25 ayat 
1 yang menyebutkan bahwa “Sekretaris / Wakil Sekretaris / Sekretaris Pengganti, dan 
pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan 
Departemen Keuangan”.  Selanjuntya dilihat Kompas tanggal 30 Maret 2010 kolom 
Pengadilan Pajak Saat Ini Perlu Dievaluasi menyebutkan bahwa Kepala Subbagian 
Informasi Sekretariat Pengadilan Pajak Jeffry Wagiu mengakui, mayoritas dari 48 
hakim di Pengadilan Pajak adalah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan 
mantan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Hakim 
karier atau kalangan profesional yang ingin menjadi hakim Pengadilan Pajak harus 
mengikuti ujian negara yang diadakan Ditjen Pajak. Kedua hal tersebut menunjukan 
bahwa  Pengadilan Pajak berada di bawah lingkungan Departemen Keuangan. Bahkan 
Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD berpendapat bahwa saat ini pengadilan pajak 
masih di bawah kendali Kementrian Keuangan. 

Kondisi tersebut tentunya tentunya akan membawa dampak negative terhadap 
independesi kekuasaan kehakiman dan kinerja  Pengadilan Pajak yang kurang baik.   
Kinerja yang kurang baik sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani 
Indrawati mengakui banyak kelemahan di Pengadilan Pajak.  Kelemahan tersebut 
antara lain banyaknya jumlah kasus yang masuk tak diimbangi dengan 
pengadministrasian perkara. Hal tersebut ditunjukan dengan pemerimaan kasus setiap 
tahun yang mencapai hingga 12 ribu kasus namun hanya dapat diselesaikan 4.500 an 
perkara. Bagaimana posisi ideal Pengadilan Pajak dimasa depan sehingga dapat 
menjalankan tugasnya secara optimal ? 

Mengenal Organisasi Pengadilan Pajak 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pengadilan pajak merupakan salah satu 
badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman 
menurut Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan dibawahnya, dan oleh Sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga, 
Peradilan Pajak dalam melaksanakan kekusaaan kehakiman jelas merupakan lembaga 
yang independen dan merdeka. 

Pengadilan Pajak memiliki dua tugas penting yakni pertama memeriksa dan memutus 
sengketa, kedua mengawasi kuasa hokum dalam kasus pajak. Tugas pertama diatur 
dalam UU No. 14 tahun 2002  pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak 
mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak”. 
Sedangkan tugas kedua diatur dpada pasal 32 ayat 1 yang menyebutkan Pengadilan 
Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-
pihak yang bersengketa dalam sidang sidang Pengadilan Pajak.  Sengketa Pajak yang 
dimaksud 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 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

Struktur organnisasi Pengadilan Pajak Berdasarkan UU 14 tahun 2002 dan Keputusan 
Presiden (Kepres) No. 83 tahun 2003. Pada pasal 6 menyebutkan bahwa “Susunan 
Pengadilan Pajak terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera”. 
Pengertian pimpinan sebagaimana dijelaskan pasal 1 point 16 yakni “Pimpinan adalah 
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada 
Pengadilan Pajak. Hakim Ketua adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua 
untuk memimpin sidang”. Point 15 menyebutkan “Hakim Anggota adalah Hakim 
dalam suatu Majelis yang ditunjuk oleh Ketua untuk menjadi anggota dalam Majelis”. 
Point 17 menjelaskan bahwa “Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti 
adalah Sekretaris, Wakil Sekkretaris, dan Sekretaris Pengganti pada Pengadilan 
Pajak”. Selanjuntya, point 18 menjelaskan “Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera 
Pengganti adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti Pengadilan 
Pajak yang melaksanakan fungsi kepaniteraan”. 

Berdasarkan UU 14 tahun 2002 dan KepPres No. 83 tahun 2003 struktur organisasi 
pengadilan terbagi menjadi 3 bagian yakni bagian 1 core bussines yang melaksanakan 
fungsi kehakiman dan bagian 3 suppoting unit yang melaksanakan dukungan teknis 
dan administrative kepada pengadilan pajak. Sedangkan bagian 2 adalah Sekretariat 
Jenderal Departemen Keuangan yang membawahi Sekretariat Pangadilan Pajak. 
Struktur organisasi tersebut seperti pada gambar 2.  

 



Ketua, Wakil Ketua dan Hakim 

Ketua memiliki  tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh 
unsur Pengadilan Pajak. Hal ini dituangkan dalam UU No. 14 tahun 2002 pasal 11 ayat 
2 yang menyebutkan Ketua Pengadilan Pajak memiliki tugas melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Wakil Ketua, Hakim, dan 
Sekretaris/Panitera. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan kepada hakim tidak 
boleh mempengaruhi kebebasan hakim dalam menyelesaikan sengketa. Pengaturan 
tersebut ditegaskan pada pasal 3 yang menyatakan “Pembinaan dan pengawasan 
tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus 
Sengketa Pajak”.  

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak adalah Pejabat Negara yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden.  Mereka dipilih dari para hakim yang diusulkan Menteri 
Keuangan dan disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung.  Tatacara pengangkatan tersebut 
diatur pada pasal 8 ayat 2 yang berbunyi  “Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak 
diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat 
persetujuan Ketua Mahkamah Agung”. Sedangkan pasal 4 menyebutkan “Ketua, Wakil 
Ketua dan Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan 
kehakiman di bidang Sengketa Pajak”. Mereka diangkat untuk masa jabatan selama 5 
tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan. Sebelum memangku 
jabatannya, Mereka  harus bersumpah atau berjanji menurut agamanya atau 
kepercayaannya. Sumpah Ketua, Wakil Ketua dilaksanakan dihadapan Ketua 
Mahkamah Agung, sedangkan pengucapan sumpah hakim dihadapan Ketua Pengadilan 
Pajak. 

Pasal 8 ayat 1 mengatur tatacara penggangkatan menjadi hakim pengadilan pajak, 
pengaturan tersebebut berbunyi bahwa “Hakim Pengadilan Pajak diangkat oleh 
Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat 
persetujuan Ketua Mahkamah Agung”. Selanjutnya persyaratan untuk menjadi calon 
hakim harus memenuhi syarat-syarat seperti diatur dalam pasal 9 yang meliputi : 
• Warga Negara Indonesia 
• Berumur paling rendah 45 tahun 
• Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
• Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
• Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat 
organisasi terlarang 

• Mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau 
sarjana lain 

• Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela 
• Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan 
• Sehat jasmani dan rohani. 

 
Selanjuntya larangan kepada hakim merangkap jabatan. Jenis jabatan yang dilarang 
tersebut diatur pada pasal 12 yang meliputi : 
• Pelaksana putusan Pengadilan Pajak 



• Wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu Sengketa Pajak yang 
akan atau sedang diperiksa olehnya 

• Penasehat hukum 
• Konsultan Pajak 
• Akuntan public  
• Pengusaha. 
• Jabatan lain yang tidak boleh dirangkap sesuai Peraturan Pemerintah. 

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Pajak dapat diberhentikan dengan dua cara 
yakni secara hormat dan tidak hormat. Pemberhentian secara hormat dapat dilakukan 
dengan alasan sebagai berikut atas  permintaan sendiri, sakit jasmani dan rohani terus 
menerus,  telah berumur 65  tahun, tidak cakap dalam menjalankan tugas, menjalankan 
tugas negara lainnya, dan meninggal dunia. Sedangkan pemberhentian tidak dengan 
hormat berdasarkan hal-hal yang meliputi dipidana karena bersalah melakukan tindak 
pidana kejahatan, melakukan perbuatan tercela, terus menerus melalaikan kewajiban 
dalam menjalankan tugas pekerjaannya, melanggar sumpah/janji jabatan, atau 
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam UU 14 tahun 2002 Pasal 12. 
Pemberhentian dilakukan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Keuangan yang 
telah mendapat persetujuan Mahkamah Agung. Namun demikian, pemberhentian 
secara tidak hormat dilakukan setelah memberikan kesempatan yang bersangkutan 
melakukan pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. 

Sekretariat dan Panitera 

Sekretariat adalah supporting unit Pengadilan Pajak,  Tugas sekretariat memberikan 
pelayanan teknis dan pelayanan administratif. Berdasarkan Keppres no. 83 tahun 2003, 
Tugas sekretariat  meliputi bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, 
administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan 
persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, 
dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan 
data, dan pelayanan informasi.  

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. 
Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan atas pertimbangan 
Pimpinan Pengadilan Pajak. Pejabat lainnya di lingkungan Sekretariat diangkat dan 
diberhentikan oleh Menteri Keuangan atas usul Sekretaris setelah mendapat 
pertimbangan Pimpinan Pengadilan Pajak. Sebelum memangku jabatan, Sekretaris dan 
atau Wakil Sekretaris atau Sekretaris Pengganti wajib diambil sumpah atau janjinya 
oleh Ketua menurut agama atau kepercayaannya. Sekretaris dan atau Wakil Sekretaris 
atau Sekretaris Pengganti, dan pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak adalah pegawai 
negeri sipil dalam lingkungan Departemen Keuangan. Untuk dapat diangkat menjadi 
Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti, seorang calon harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut : 
• Warga negara indonesia 
• Bertakwa kepada tuhan yang maha esa 
• Setia kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945 
• Sehat jasmani dan rohani 



• Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dan mempunyai pengetahuan di bidang 
perpajakan. 

Pada Pengadilan Pajak ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang 
Panitera. Dalam pasal 25 ayat 2 diatur bahwa Sekretaris dan atau Wakil Sekretaris atau 
Sekretaris Pengganti dapat merangkap tugas-tugas kepaniteraan.  Selanjuntya  Keppres 
No. 83 tahuan 2003 pasa 6 mengatur bahwa Sekretaris merangkap tugas kepaniteraan 
sebagai Panitera, pasal 8 mengatur Wakil Sekretaris merangkap tugas kepaniteraan 
sebagai Wakil Panitera, dan pasal 10 Sekretaris Pengganti adalah unsur pembantu 
Sekretaris dalam melaksanakan tugas kepaniteraan sebagai Panitera Pengganti. 
Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan dari 
jabatannya oleh Menteri. Sebelum memangku jabatannya, Mereka harus bersumpah 
atau berjanji menurut agama atau kepercayaannya. Selanjuntya, Panitera, Wakil 
Panitera, dan Panitera Pengganti dalam menjalankan tugasnya tidak boleh merangkap 
jabatan sebagai berikut 

• Pelaksana putusan Pengadilan Pajak 

: 

• Wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu Sengketa Pajak yang 
akan atau sedang diperiksa olehnya 

• Penasehat hukum 
• Konsultan Pajak 
• Akuntan publik 
• Pengusaha. 

Posisi Pengadilan Pajak 

Pengadilan Pajak merupakan salah satu pengadilan khusus di Indonesia. Peradilan 
pajak dilahirkan sebelum UU No. 4 Tahun 2004 tepatnya  tanggal 12 April 2002. 
Sedangkan UU tentang Kekuasaan Kehakiman yang dilahirkan sebagai upaya untuk 
penataan sistem peradilan secara terpadu disahkan pada tanggal 15 Januari 2004. 
Sehingga antara UU Pengadilan Pajak dan UU Kekuasaan Kehakiman terdapat selisih 
waktu 1 tahun 9 bulan 3 hari. Namun demikian, Kekhususan  pengadilan pajak sangat 
jelas dan besar dibandingkan dengan pengadilan lainnya seperti pada tabel 2. 

Tabel 2 

Perbadingan Kekhususan Pangadilan Pajak 

 
 

No 

 

Uraian 

 

Peradilan Pajak 

UU 14 Tahun 2002 

Peradilan Tata Usaha 
Negara, Peradilan Umum, 

Peradilan Agama dan 
Peradilan Militer 

UU 4 Tahun 2004 

1 Pembinaan Teknis Mahkamah Agung Mahkamah Agung 

2 Pembinaan organisasi, 
administrasi, dan keuangan 

Departemen Keuangan Mahkamah Agung 



3 Sumber Daya Manusia 
Sekretariat, Panitra  

Departemen  Keuangan  Mahkamah Agung 

4 Aset milik/barang inventaris Departemen  Keuangan  Mahkamah Agung 

 

Pengkhususan tersebut diatas tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dalam 
kekuasaan kehakiman diantaranya mengapa Pembinaan organisasi, administrasi, dan 
keuangan dilakukan Departemen Keuangan ? Mengapa  Sumber Daya Manusia 
Sekretariat, Panitera pengadilan pajak  dari Departemen Keuangan ? Mengapa Hakim 
Peradilan Pajak yang berasal dari luar Departemen Keuangan harus diuji sebelumnya 
oleh Departemen Keuangan ?   

Kekhususan pembinaan Organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan pajak telah 
dibahas sebelumnya diatas. Sehingga dengan demikian, pembahasan selanjutnya terkait 
dengan Sumber Daya Manusia Pengadilan Pajak. Sebagaimana diatur dalam UUno. 14 
tahun 2002 pasal 25 yang menyebutkan bahwa “Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris 
Pengganti, dan pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak adalah pegawai negeri sipil dalam 
lingkungan Departemen Keuangan”.  Dengan demikian diatikan bahwa kendali 
pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengadilan pajak berada dibawah Departemen 
Keuangan. Sedangkan Berdasarkan UU Kekuasaan kehakiman pada Pasal 43 point a 
menyatakan bahwa “semua pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan 
Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 
pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan 
tinggi tata usaha negara menjadi pegawai pada Mahkamah Agung”. Dan point b 
menyebutkan bahwa “semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara 
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pengadilan negeri, pengadilan 
tinggi, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan tinggi tata usaha negara, tetap 
menduduki jabatannya dan tetap menerima tunjangan jabatan pada Mahkamah 
Agung”. Sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya Seluruh 
SDM dalam Peradilan Pajak dialihkan menjadi Pegawai Mahkamah Agung. Selanjuntya, 
Hakim sebagian besar berasal dari pensiunan Departemen Keuangan. Sedangkan untuk 
Hakim karier atau kalangan profesional yang ingin menjadi hakim Pengadilan Pajak 
harus mengikuti ujian negara yang diadakan Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan 
tersebut dapat dianggap sebagai “proteksi” masuknya hakim dari kalangan karir dan 
professional ke dalam Pengadilan Pajak. review perundangan peradilan khusus lainnya 
tidak ada aturan secara tegas yang mensyaratkan hakim harus mengikuti dari Lembaga 
Pemerintah baik Kementerian maupun Non Kementerian yang memiliki core bissunes 
bidang tersebut.      

Pengawasan tertinggi teknis dan administrative dalam kekuasaan kehakiman 
merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Hal ini seperti diatur dalam UU No. 48 
tahun 2009 pasal 39 ayat 1 dan 2. Ayat 1 yang menyebutkan “Pengawasan tertinggi 
terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di 
bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan 
oleh Mahkamah Agung”. Selanjuntya ayat 2 menyebutkan bahwa “Selain pengawasan 
penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi 



terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan”. Badan peradilan yang 
berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan 
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. 
Pengadilan pajak merupakan badan peradilan dilingkungan Pengadilan Tata Usaha 
Negara. Mendasarkan pada UU Kekuasaan kehakiman tersebut, Pembinaan dan 
Pengawasan Organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan  Pajak seharusnya 
berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini telah diberlakukan pada Pengadilan khusus 
lainnya seperti  pengadilan ekonomi, pengadilan anak, pengadilan niaga, Pengadilan 
HAM, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan dalam undang-undangnya selalu 
disebutkan berada pada Pengadilan Negeri setempat. Artinya, Pengadilan khusus 
lainnya tersebut merupakan satu kesatuan dengan Pengadilan Negeri. Sehingga seluruh 
pembinaan teknis dan administrasinya berada dibawah Mahkamah Agung.  

Kekhususan Pengadilan Pajak lainnya yakni dalam tatalaksana penyelenggara 
peradilan. Pengadilan pajak tidak memiliki tingkat banding. Hal ini diatur dalam UU 14 
tahun 2002 pasal 33 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Pengadilan pajak merupakan 
pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa 
Pajak”. Pada pengadilan khusus lainnya setidaknya memiliki dua tingkat pengadilan 
yakni tingkat pertama dan tingkat kasasi dengan menghilangkan tingkat banding. 
Sedangkan, Pengadilan pajak keputusannya awal dan final berada pada tingat pertama. 
Keberatan pencari keadilan tentang pajak hanya dapat diberi kesepatan pada 
peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Kondisi tersebut tentunya memberikan 
dampak positif dan negative. Dampak positif yakni memperpendek dan mempercepat 
proses peradilan pajak, sedangkan sisi negativenya tidak adanya koreksi keputusan 
seperti pada tingkat kasasi. Artinya pencari keadilan pajak hanya memiliki satu 
kesempatan untuk memperjuangkan haknya yakni ditingkat peninjaun kemabali. 

Penutup 

Berdasarkan UU no. 4 tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan UU 48 tahun 2009, 
Pengadilan Pajak adalah peradilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Tata 
Usaha Negara dan menjadi bagian dari Mahkamah Agung. Namun demikian UU No. 14 
tahun 2002, Pengaturan terkait dengan Sekretariat dan Kepaniteraan merupakan 
kekuasaan Departemen Keuangan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan semangat 
dalam menjadikan kekusaan kehakiman yang terpadu sebagaimana diamanatkan UU 
no. 4 tahun 2004. Dualisme pengadilan pajak memberikan dampak negative terhadap 
kinerja pengadilan pajak. Hal ini tentunya terlihat dari penyelesaian kasus yang 
ditangani peradilan pajak, sebagai mana di sampaikan Menteri Keuangan dari 12 ribu 
kasus hanya dapat diselesaikan 4.500 an perkara per tahun. Selain itu, Dualisme 
tersebut membuat pengadilan pajak menjadi tidak independen dan merdeka. Sebagai 
contoh pada beberapa waktu lalu terbongkarnya kasus gayus yang melibatkan unsur-
unsur penegak hukum. Oleh karena itu untuk menciptakan pengadilan pajak yang 
independen dan merdeka di masa depan, Pengadilan Pajak secara keseluruhan (teknis 
dan administrative) harus dialihkan dari Departemen Keuangan ke Mahkamah Agung.    
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