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Assalamualaikum, Wr.Wb Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Di Polres Konawe Selatan)”.  Salawat serta salam tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Yang diutus sebagai  rahmat  bagi semesta alam, beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sampai hari kemudian.  Penyusunan skripsi ini tidak telepas dari bantuan berbagai pihak yang telah berjasa dan berkonstribusi, baik moril maupun materil, untuk itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Syukri. M dan Ibunda Rosdiana Thalib yang selalu memberikan doa serta dukungan kepada penulis selama menempuh studi.  Terimah kasih saya ucapkan yang sebanyak-bvanyaknya kepada bapak dosen Aris Nur Qadar Ar. Razak S.HI., M.HI., M.H sekaligus Ketua Program Study Hukum Tata Negara, yang telah banyak memberikan masukan dan solusi iv 



terkait judul skripsi yang saya ajukan. Proses penyusunan skripsi ini banyak hambatan yang peneliti lalui, hambatan yang paling dirsakan adalah kurangnnya referesni terkait judul peneliti diperpustakaan dan toko buku terdekat, serta kurangnya pengetahuan peneliti dalam merangkai kata-kata sehingga tidak tersususn secara terstruktur secara sistematis, naum atas kesungguhan sdisertai bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, berbagai rintangan penulis dapatkan dalam peneliti skripsi ini. Namun atas tekad, kesungguhan disertai bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Olehnya itu, dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu Dr. Ipandang M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Drs. Muh Idris MA sebagai pembimbing II yang telah mengorbankan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan, awalnya penyusun skripsi saya sangat tidask sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah tetapi atas bimbingan serta arahan dari ibu Dr. Ipandang M.Ag dan bapak Drs. Muh Idris MA skripsi ini dapat tersusun sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada bapak Dr Kamaruddin S.Ag, S.H, M.H dan Bapak Muh. Asrianto Zainal SH, M.HUM sebagai penguji saya yang telah banyak memberikan saran serta masukannya pada skripsi penelitian saya .  Ucapan terima kasih pula penulis haturkan kepada: v 



1. Prof. Dr.Faizah Binti Awad, M.Pd sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. 2. Dr. Ipandang M.Ag  sebagai Dekan Fakultas Syariah. 3. Dewan Penguji Proposal. 4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang telah memebrikan ilmu serta pengalamannya yang berharga. 5. Bapak dan ibu staf Fakultas Syariah Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang banyak emmbantu dan memberikan pelayanan 6. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. 7. Saudara (i) ku : Muh.Imran Jaya Syukri, Nur Hayaty Syukri, Nur Hafzah Syukri 8. Saudara seperjuanganku Mahasiswa Hukum Tata Negara Angkatan 2015 Try anugrah wati, siti ruj’ah, dwi nopita retno sari, ririn, siti nur hidayah, umrah husna, ayu anengsih, jumail, hendra ahmadi, muh ersyat setiawan, hisbullah, hidayat try atmojo, muhammad zulkifli la niasa, aris darmawan al-habib, busdar tokila, m. Arip kartono, sahdan, ihwan, hudring, rifky arfandi syamlambi, indra risky, kurniawan, muhammad kamaluddin, endang dani dahlan, ramli rabiah, yang selalu memberikan semangat, suka duka, serta saling bermotivasi satu sama lain dalam penyelesaian tugas akhir.  9. Teruntuk sahabat kecilku Syafril Al Rasyid, Firdayanti Purnama, Irwan, Noktha Andriany, Masyita, Aris Amril, Rahmatul Hidayat, Andi Fajar dan vi 



iskandar terima kasih atas semangat, do’a dan untuk kebersamaan kita yang luar biasa selalu menolong peneliti ketika ada bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik. 10. Seluruh adik-adik junior Program Study Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari 11. Seluruh teman-teman mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang ikut membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. 12. Terima kasih juga kepada semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini baik dari aparat kepolisian maupun dari masyarakat selaku narasumber penelitian saya, tanpa kalian juga maka penelitian skripsi ini .tidak akan bisa selesai dengan baik 13. Seluruh teman-teman KKN ku di Kabupaten Muna, Kota Raha, Kec. Lohia, tepatnya di Desa Lohia yang sudah bersamaku selama sebulan lebih untuk berinteraksi kepada masyarakat yang baru kita kenal, kalianlah saksi sehingga peneliti bisa sampai ke tahap ini, yang dimana itu adalah salah satu syarat agar kita bisa lanjut untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah imi yaitu skripsi.  14. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis. vii 



 Semoga pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi ini mendapatkan rahmat, keberkahan dan rezeki hidup dari Allah S.W.T di dunia dan di akhirat kelak “Amin”.  Atas segala kekurangan penulisan kata-kata, isi, dan tata cara dalam penulisan penyusunan skripsi ini peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena peneliti hanyalah manusia  biasa yang tidak pernah luput dari kata salah. Sekian dan terima kasih,  
Wassalamualaikum wr, wb  Kendari, 28 Agustus 2019 Peneliti  Nur Husna Syukri       NIM. 15030103024           viii 
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