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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah 

diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implikasi dari perbedaan pengaturan antara Pasal 21 UU No. 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung dengan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak menunjukkan adanya ketidakselarasan untuk pengaturan hal yang 

sama, dengan kata lain memunculkan suatu konflik norma. Baik UU 

Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung merupakan hasil 

produk undang-undang terbaru yang menggantikan atau dibandingkan 

dengan UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, dari konstruksi tersebut 

menunjukkan telah terjadi konflik norma yaitu norma umum dengan 

norma khusus. Implikasi lainnya bahwa Pengadilan Pajak penyelenggara 

kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman merupakan wilayah 

kekuasaan yudikatif. Maka secara konseptual pembinaan yang 

ditempatkan di satu sisi di Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif 

dan di sisi lain pembinaan ditempatkan di Kementerian Keuangan 

sebagai lembaga eksekutif tidak konsisten. Berdasarkan prinsip 

pemisahan kekuasaan terdapat pemisahan yang tegas antara lembaga 
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yudikatif dan eksekutif, dengan kata lain untuk seluruh pembinaan di 

Pengadilan Pajak menjadi satu atap atau dilaksanakan oleh satu institusi 

saja dalam hal ini Mahkamah Agung. 

2. Kebijakan dualisme pembinaan Pengadilan Pajak tidak berdampak 

terhadap Independensi Pengadilan Pajak dalam hal kebebasan hakim 

dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak karena Hakim dalam 

memeriksa dan memutus sengketa pajak berdasarkan pemeriksaan bukti-

bukti dan keyakinan hakim sesuai dengan UU Pengadilan Pajak, namun 

dualisme pembinaan Pengadilan Pajak perlu segera diperbaiki untuk 

mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sebab dualisme 

pembinaan yang demikian menunjukkan inkonsistensi terhadap sistem 

peradilan yang ada sehingga Pengadilan Pajak tidak dapat dikategorikan 

tunduk terhadap sistem peradilan yang berlaku. Hal ini agar selaras 

dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 

24 UUD 1945 Amandemen IV. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan: 

1. Demi menghindari konflik norma dan mewujudkan prinsip pemisahan 

kekuasaan dengan check and balances serta prinsip independensi 

dilakukan perubahan sepenuhnya Pengadilan Pajak secara bertahap 

berada di bahwa Mahkamah Agung. 

2. Pembinaan hakim harus dilakukan satu atap oleh Mahkamah Agung, 

tidak mengikutsertakan kewenangan eksekutif (Kementerian Keuangan) 
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dalam prosesnya sesuai dengan kemandirian Mahkamah Agung dalam 

membina hakim sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


