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HALAMAN MOTTO

“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai
sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak
diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggununggu”
Nabi Muhammad Saw

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka
menyukainya atau tidak”
Ernest Newman

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”
Schopenhauer

“Halaman Ra Penting”
Dimas Wahyu Nugroho

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini
Untuk kedua orang tuaku tercinta
Untuk seluruh keluargaku
Dan untuk semua yang terlibat di dalamnya

KATA PENGANTAR

1.

Syukur ke haribaan Allah SWT, Dzat Pemberi ni’mat yang tak mampu
hamba ini berpaling dari-Nya, karena dengan rahmat-Nya penulis mampu
menyelesaikan
KEWENANGAN

skripsi

yang

DINAS

berjudul:

“KEDUDUKAN

PENDAPATAN

DAN

PENGELOLAAN

KEKAYAAN DAN ASET DAERAH DALAM PENGURUSAN PAJAK
”Penyelesaian tulisan ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya penulis,
ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya
tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua
pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kepada:
2.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kesempatan yang
diberikan bagi penulis untuk menimba ilmu di universitas tercinta ini.

3.

Bapak Dr. Ridwan S.H., M.H. yang telah bersedia direpoti dan
meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran dan diskusi selama
proses penyelesaian tulisan ini.

4.

Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak
dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas curahan ilmu selama
ini, semoga Allah mengangkat derajat karena ilmu dan iman kita.
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5.

Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Hanugroho Wibisono dan Ibu
Rahmawati yang selalu mendukung melalui doa-doanya dan dukungan
lainnya yang tidak ternilai. Sungguh saya tidak dapat membalas jasa-jasa
kalian.

6.

Sahabat-sahabat terbaikku selama di FH UII Dimas Wahyu Nugroho, Ari
Candra, Munajat Fahmi, Fredy Sukarno, Dian Syukri Wibowo, Arif
Prabowo, Wisnu Satrio, Dedek Tri, Sony Emanuel, Shafira Nur Fatimah,
Ristantya Dhamayanti, kos hijau, Unit 147 dan semua teman-teman yang
telah banyak membantu dalam pengerjaan tulisan ini. Mudah-mudahan
kalian tetap menjadi teman terbaik yang selalu ada dalam senang maupun
susah.

7.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam
lembaran ini. Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian
semua.

Selanjutnya, menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam
penulisan karya ini, maka semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan
penulis hargai dan akan penulis indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah
yang mapan. Selain itu, tulisan ini agar dapat menjadi sumbangsih bagi
perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 14 Maret 2017
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