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Bertitik tolak dari .pembangunan (lasional sebagai 

pengamalanPancasila yang sedang giat-giatnya dilaksanakan, 

keberhasilannya tergahtung dari pada kemauan rakyat untuk 

berparti sipasi serta sikap mental, tekat, semangat, keta 

atan maupun disiplin para penyelenggara negara dan rakyat* 

Disamping itu dana pembangunan kiranya merupakan salah sa- 

tu penunjang dalam mencapai kebsrhasilan Pembangunan ini.

Dari sektor pajak, IPEDA merupakan penerimaan yang 

cukup besar yang penggunaannya sebagai biaya pembangunan, 

berpijak dari sinilah saya sangat tertarik untuk menulis 

masalah ini dalam bentuk karya ilmiah/skripsi yang sekali 

gus saya: ajukan untuk memenuhi tugas dan pers’yaratan dalam 

mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Univ/ersi- 

tas Airlangga Surabaya,

Dengan keterbatasan yang ada pada diri saya dan hi 

jaunya il'mu pengetahuan Saya, dengan sadar saya mengakui 

bahu/a dalam penulisan skripsi ini tentu terdapat kekura 

ngannya, namun demikian dengan saya sertai usaha sepenuh 

hati, pikiran dan kemampuan yang ada pada diri saya, saya 

berbuat untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya, saya

memberani’kan diri untuk menulis dengan segala kekurangan
v"

yang ada ini berharap semoga berguna bagi pengembangan il
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mu pengetahuan hukum serta bermanfaat bagi umat manusia.

Sebagai mahluk ciptaan Nya, sudah seyogyanyalah bi 

la pada kesempatan ini rasa syukur saya panjatkan kehadi- 

rat Allah S,UJ,T, dimana atas ijinNya, limpahan rahmat ser 

ta hidayahNya, saya dapat berhasil menyelesaikan penulisan 

skripsi ini, yang dal.am hal ini saya beri judul 11 IPEDA Se 

bagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah Tingkat II Mage- 

tan n ,

Dengan terselesaikannya penulisan karya ilmiah/skrip 

si ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada 

ternilai besarnya kepada :

1* Bapak Soehirman Djamal,SH selaku pembimbing, dimana be 

liau disamping kesibukannya dalam tugas yang begitu pa 

dat, bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbi 

ngan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan 

telaten dan sabar seperti seorang bapak kepada anaknya 

sendiri, Demikian juga sekaligus ucapan terima kasih 

saya sampaikan kepada bapak HarjonOjSHjMcl dan Ibu Ta- 

tik Sri Djatmiati,SH yang masing-masing: sebagai pengu 

ji, yang dengan jeli dan sabar telah melakukan penguji 

an serta memberikan fietunjuk maupun saran kepada saya,

2* Bapak Dekan dan pembantu Dekan beserta staf yang telah 

banyak sekali membantu saya dalam rangka menyeleseikan 

penulisan skripsi ini,

3, Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Magetan 

yang telah berkenan memberikan ijin kepada saya untuk
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melakukan penelitian mengenai IPEDA,

4, Bapak Kepala seksi IPEDA Dinas Pendapatan Daerah Ting- 

kat II Magetan beserta staf yang dengan sukarela melu 

angkan waktu melayani saya dalam pencarian data serta 

memberikan keterangan apa saja yang saya perlukan,

5* Ibunda tercinta yang telah melahir kan saya, dengan ra

sa kasih sayang membesarkan, mendidik, menasehati dan 

mendc^akan saya kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga saya 

dapat mencapai keadaan seperti saat ini,

6, fllmarhum Ayahanda, berkat disipli yang beliau tanamkan 

pada diri saya, maka saya dapat mencapai keadaan seper

ti saat ini, semoga arwahnya diterima disisiNya dengan 

tempat yang layak dan diampuni dosa-dosanya.

7, Saudara-saudara saya, sekandung yang telah memberikan do 

ronga.n semangat serta bantuan baik materiil maupun sepi 

ri tuil.

8, Teman-teman saya yang telah memberikan dorongan semangat,

Semoga atas segala bantuannya dibalas oleh Tuhan Yang 

Maha Esa, Amiin-Amiin Ya Robal Alaamiin,

Akhirnya tiada gading yang tak retak, kritik dan sa 

ran yang sifatnya membangun sangat saya harapkan.

Surabaya, Desember 1984 

Penulis
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