
KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat 

rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya salawat 

beriring salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar 

Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kebodohan 

kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.  

Guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Master Hukum pada 

Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Islam Riau, maka penulis 

diharuskan untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk Tesis. Pada kesempatan 

ini penulis membuat Tesis yang berjudul “Eksistensi Dan Kewenangan Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Atas Potensi Pajak Daerah Pada Pajak Bumi 

Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu”. 

Eksistensi dan kewenangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) atas 

potensi Pajak Daerah pada Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh karena itu dalam hal 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu mengenai 

Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan belum terlaksana dengan baik 

dikarenakan pada tahun 2017 target Rp. 2.621.919.221,- dan realisasinya Rp. 



2.399.561.607,- penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 

Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Dan kendala-

kendala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) atas potensi Pajak Daerah pada 

Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu yaitu data yang tidak akurat, 

kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, tenaga 

lapangan, kendala pada sistem pengelolaan terkendala oleh teknologi komputer yang 

masih kurang. 

Dalam penulisan tesis, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril 

maupun materil dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah berjasa kepada 

penulis, yaitu : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Rektor yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan 

menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana 

Universitas Islam Riau; 

2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, MEc., selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas 

Islam Riau; 

3. Bapak Dr. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H, sebagai Ketua Prodi Ilmu 

Hukum Pascasarjana yang telah banyak membantu penulis selama 



menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang 

selama ini telah memberikan bekal kepada penulis sehingga penulis 

memiliki ilmu pengetahuan dibidang hukum; 

4. Bapak Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I 

yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memeriksa 

dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian 

tesis ini; 

5. Bapak Dr. H. Efendi Ibnususilo, SH., MH, selaku Pembimbing II yang 

juga telah bersedia meluangkan waktunya dan pikirannya untuk 

memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaiaan tesis 

ini; 

6. Staf dan pegawai tata usaha yang telah memberikan pelayanan dengan 

baik selama penulis menuntut ilmu di Program Pascasarjana Universitas 

Islam Riau; 

7. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Suami H. 

Chairul yang tercinta, anak-anakku Riri Chairlin Sari, Chelvin 

Chairulinando, Niken Chairul Marcha, Rachel Farzana Junielsya serta 

yang selama ini telah memberikan dorongan dan semangat yang begitu 

kuat kepada penulis dan serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu; 

Penulis telah berusaha dengan sepenuh daya upaya yang ada pada penulis 

masih kurang sempurna baik bentuk, susunan, tata bahasa maupun nilai ilmiahnya. 



Ini disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. 

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari Bapak/Ibu/Sdr/I 

yang kebetulan membaca tesis ini. 

Penulis mendoakan semoga bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I berikan kepada penulis 

mendapat pahala dari Allah SWT dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan di program studi ilmu hukum, 

pascasarjana Universitas Islam Riau. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang 

semoga bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari 

Allah SWT. 

 Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

                                                                          Pekanbaru, 15 Februari 2018 

                     Penulis  
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