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ABSTRAK 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang bertujuan melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial. Tujuan bangsa dan Negara Republik Indonesia ini dapat dicapai salah 
satunya melalui tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, 
serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam 
hukum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta 
selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga 
masyarakat. 

Penulisan tesis yang berjudul “PILIHAN HUKUM PENYELESAIAN 
SENGKETA PAJAK SEBAGAI SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA 
NEGARA” bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa konsep tentang 
timbulnya Sengketa Pajak dalam kerangka Tata Usaha Negara, kedudukan hukum 
serta perbandingan antara kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara dan 
Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan Sengketa Pajak sebagai Keputusan Tata 
Usaha Negara dengan tujuan menemukan pilihan hukum terhadap penyelesaian 
sengketa pajak yang lebih adil, cepat, murah dan sederhana. 

Metode yang digunakan dalam tesis ini menggunakan pendekatan statute 
approach, comparative approach dan conceptual approach, yaitu pendekatan 
yang bertitik tolak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sehubungan dengan permasalahan yang diteliti dan menganalisa perbedaan dan 
persamaan konsep-konsep tentang sengketa tata usaha negara dan 
penyelesaiannya. 

 Dengan demikian semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi para 
pembaca untuk menambah wawasan serta dapat digunakan sebagai kajian 
akademis bagi para pembuat kebijakan.  
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