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Lampiran-Lampiran 

Transkip wawancara 

Narasumber : Drs. Wido Andono M,M.Si  (Kepala sub bidang penagihan 

dan pengurangan PBB dan  BPHTB di Kantor BPKPD Kota 

Surabaya) 

Interviewer  :  Faishal Najid Putra Abadi 

Tanggal/Waktu :  Kamis, 28 Juni 2017 / 09.00 WIB 

Tempat  :  Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota  

     Surabaya 

Inisial  :  Faishal (F) Wido (W) 

 

F :  Assalamualaikum Wr.Wb. Selamat pagi Pak  

W :  Walaikumssalam Wr.Wb. iya selamat pagi  

F :  Sebelumnya Terimakasih atas waktunya 

W :  Iya mas 

F :  Pertama saya mau menanyakan mengenai pelimpahan PBB P2 dari pusat 

ke Kota  Surabaya ? 

W         :  Pelimpahan dimulai tahun 2011, tetapi di tahun 2010 kita sudah persiapkan 

peraturan   daerahnya baik PBB maupun BPHTB, dan tahun 2011 

langsung kerja, untuk yang pertama masih didampingi dari orang KPP 

Pratama, tapi tidak penuh, jadi jika ada masalah trus kita menghubungi 

orang sana, aplikasi juga dari sana menggunakan sismiob, lalu peta denah 
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semua sudah ada dari sana. Kota Surabaya juga yang pertama kali 

menerima pelimpahan dan kota kota lain langsung datang kesini untuk 

studi banding. 

F  :  Permasalahan yang muncul ?  

W        :  Delapan KPP Pratama, masing-masing mempunyai data yang berbeda beda, 

ada yg akurat dan ada juga yang asal asalan, dan saat dijadikan satu kami 

merasakan ada perbedaan dan tugas kita menyempurnakan data tersebut 

seperti double NOP, letak objek pajak yang ada di komputer berbeda saat 

kita survey di lapangan.  

F   :  Dampak positif dan negatif dari pelimpahan ? 

W         : Positifnya dapat tambahan hasil PAD. Negatifnya menyempurnakan data 

itu, bukan negatif tapi motivasi agar kita berusaha. 

F        : Adanya Tunggakan pajak ? berapa banyak ? di wilayah mana yang 

mendominasi   tunggakan pajak ? 

W           :  Iya ada banyak, untuk banyaknya nanti bisa dikasih datanya berupa print 

out, wilayah yang mendominasi banyaknya itu daerah tambak, mereka 

yang memiliki tambak merasa kurang mampu untuk membayar karena 

memang tanahnya luas dan juga kalau lagi banjir gitu kan mereka 

penghasilannya tidak maksimal. 
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F               : Sanksi yang dikenakan untuk tunggakan pajak ? trus mengenai sanksi 

blokir ? 

W         :  Sanksinya ya dua persen setiap bulan selama dua tahun, jadi empat puluh 

delapan tahun, untuk sanksi blokir itu ada masalah, seperti sudah lama 

tidak membayar, ada sengketa, ada fasilitas umum. Gunanya blokir kan 

biar nanti pemiliknya itu datang kesini. 

F          :  Apakah ada informasi atau pengarahan dari pegawai BPKPD untuk 

masyarakat di wilayah tambak ? 

W         : Iya pasti ada, tapi ya bagaimana lagi, mereka memang tidak mampu dan 

akan membayar jika sudah ada rezeki. 

F : oh begitu pak, selain di wilayah tambak bagaimana pak ? 

W : Untuk wilayah bukan tambak masalahnya biasannya sengketa, sengketa 

itu kan bukan urusan kita, kalau WP protes ke kita karena kita blokir ya 

kita jelaskan untuk mengurus masalah sengketannya dulu di pengadilan, 

selain sengketa ya masalahnya dari WP sendiri yang tidak taat akan 

pajak, seperti rumah kosong yang tidak berenghuni, kita tanyakan di 

warga sekitar bahkan RTnya pun tidak mengetahui keberadaan si pemilik 

rumah karena memang tidak pernah bertemu dengan penghuninya itu. 

F : Upaya BPKPD untuk tunggakan pajak bumi bangunan ? 
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W : Upayanya ya kita membuat cabang untuk menjangkau wilayah di sekitar 

Kota Surabaya melihat Kota Surabaya yang cukup luas.  Cabang kita itu 

hampir setiap hari nagih langsung ke lokasi objek pajaknya biar bisa 

langsung bertemu WP. Setiap bulan dalam satu minggu kita semua dari 

BPKPD beserta cabang yang berada di wilayah itu datang bersama untuk 

nagih, saat penagihan itu kadang kita bertemu WP dan terkadang juga 

tidak, kalau ketemu WP ya kita tagih saat itu juga dan jika tidak ketemu 

ya kita berusaha mencari informasi mengenai keberadaan WP, yang tidak 

jelas kepemilikan seperti objek pajaknya ya tanah kosong, rumah tidak 

berpenghuni, kita tanya warga atau RTnya juga tidak tahu. Jadi ya kita 

blokir, supaya saat pemilik itu butuh seperti mau menjual tanahnya atau 

rumahnya pasti akan mengurus kesini, dan untuk wilayah tambak ya 

sama, kita tagih terus, karena itu kan memang hak kita dan kewajiban 

mereka. 

F : Terimaksih Pak atas waktu dan kesempatan yang bapak berikan untuk 

saya wawancara 

W : Iya sama sama. 
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Transkip Wawancara 

Narasumber : Bpk. Joko Sutrisno ( wajib pajak yang memiliki tambak di  

Kota Surabaya) 

Interviewer  : Faishal Najid Putra Abadi 

Tanggal/Waktu : Kamis, 28 Juni 2017 / 15.30 WIB 

Tempat  : Jalan Jawar, Kec. Pakal Kota Surabaya. 

Inisial  : Faishal (F) Joko (J) 

 

F :  Assalamualaikum Wr.Wb. Selamat sore pak 

J :  Walaikumssalam Wr.Wb. iya dek selamat sore 

F :  Saya Faishal Najid Putra Abadi dari Universitas Brawijaya Malang, saya 

ijin minta waktu bapak untuk saya wawancarai mengenai pajak bumi 

bangunan pedesaan dan perkotaan,  

J :  Oh iya, tapi dalam rangka apa ini ? 

F :  Untuk riset dalam pemenuhan skripsi saya pak 

J :  Oh begitu, iya dek  

F : iya pak, untuk mempersingkat waktu saya langsung  mulai mengajukan    

pertanyaan ya pak. Yang pertama Bapak Joko sebagai Wajib Pajak apakah 

sudah memenuhi kewajiban membayar pajak PBB ? 

J :   Iya pasti bayar dek,  
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F :  Oh iya Bapak bekerja dari jam berapa sampai jam berapa ? 

J : Sekitar jam 6 jam 7 dek, saya harus memberi makan ikan ikan saya, terus 

pulangnya ya tergantung, terkadang di sini kan ketemu teman teman, terus 

diajak nongkrong, ngopi ya terkadang sambil memeriksa ikan ikan ditambak, 

meski dhuhur gitu ya saya shalat di masjid sini gak pulang, saya juga dibawai 

bekal  makanan sama istri saya, soalnya isti saya ya sibuk di pasar.jadi ya 

pulangnya sekitar jam 4 jam 5 bahkan maghrib juga pernah,. 

F :  Apakah Bapak pernah terlambat membayar pajak bumi bangunan ? 

J :  Iya pernah telat, padahal gak terlalu lama tapi masih aja kena denda. 

F : Kalau denda kan ya memang ada ketentuan pak dari pemerintah. Bapak kan 

bisa cek di internet mengenai kapan terakhir bayar pajak, sanksinya, dan 

mungkin bisa mengajukan keringanan.  

J :  Wah malas banget mas, ribet, saya sibuk ngurus kerja sama keluarga. Saya 

juga gak begitu paham mengenai peraturan peraturan, apalagi harus buka 

internet. 

F :  Oh begitu pak, oh iya bapak pernah didatangi pegawai pajak ? 

J : Iya pernah dek, pernah mereka kesini menagih untuk bayar pbb, tagihannya  

besar saya pernah dulu tidak mampu membayar, ya bagaimana lagi, meski 

ditagih seperti apapun ya saya memang tidak ada uang untuk membayar, saya 
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sudah jelaskan juga kalau habis terkena musibah banjir. Tapi mereka ya tetap 

menekankan agar saya harus membayar.  

F :  Bagaimana menurut bapak mengenai penagihan pbb ? 

J :  Tagihan pajak bumi bangunan besar dan juga harus membayar denda karena 

terlambat membayar, padahal dari kondisi kita kan memang tidak mampu 

membayar dalam waktu yang ditentukan oleh kantor BPKPD, jadi kalau 

disuruh bayar ya pasti bayar kan memang kewajiban kita sebagai warga 

negara yang baik, akan tetapi jika tidak punya uang ya bagaimana lagi, 

Walaupun kita ditagih oleh pegawai pajak yang datang kesini ya percuma, 

meskipun mereka periksa kita seperti aja ya terserah, memang kita tidak 

mampu membayar. 

F :  Apakah Bapak pernah di beri kejelasan mengenai denda jika bapak telat 

bayar, lalu di beri banyak informasi lainnya mengenai pbb ? 

J : Saat itu mereka kesini mengaku sebagai pegawai di dinas pajak lalu ya cuma 

nagih dan memberikan surat tagihan dan  menyuruh saya cepat membayar 

pajak, saat itu ada 3 orang datang kerumah saya. 

F : Oh begitu ya pak, Pukul berapa pak pegawai pajak itu mendatangi bapak ? 

J : Saat itu setelah dhuhur mas, 

F : Bapak sering didatangi pegawai pajak ? 
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J : ya seingat saya cuma itu. 

F : Oh iya pak, makasih pak atas waktunya 

J : Iya dek sama sama. 

Transkip Wawancara 

Narasumber : Rello Novandi Tirta 

Interviewer  : Faishal Najid Putra Abadi 

Tanggal/Waktu : Sabtu, 1 Juli 2017 / 15.00 WIB 

Tempat  : Jalan Jawu, Kec. Pakal Kota Surabaya. 

Inisial  : Faishal (F) Rello (R) 

 

F :  Selamat sore mas 

R :  Iya selamat sore mas 

F : Saya mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, keperluan saya menemui 

mas untuk wawancara mengenai pajak bumi bangunan 

R :  Oh iya, silahkan. 

F :  Terimakasih atas waktunya, untuk mempersingkat waktu langsung saya 

mulai, pertanyaan pertama, apakah mas sebagai wajib pajak sudah memenuhi 

kewajiban membayar pajak bumi bangunan ? 

R :  Iya pasti mas, saya kan warga Negara yang baik 
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F :  Mas yang memiliki tambak-tambak dan kolam pancing ini ? terus bekerja 

dari jam berapa sampai jam berapa mas ? 

R :  Iya, masih muda ya mas, hehe, dulu waktu Alm ayah saya meninggal, saya 

yang mengurus semua tambak tambak ini, saya juga meneruskan usaha kolam 

pancing ini, kalau jam terserah saya mas, rumah saya aja disitu dekat kan, jadi 

ya dari pagi jam 6 jam gitu udah siap siap mas, kalau jam 6 pagi kan memberi 

makan dan merawat ikan di tambak yang satunya sana ada dua.trus di kolam 

pancing jam 8 biasanya baru ada orang datang. Kalau tutupnya ya nunggu 

orang orang yang mancing pulang aja, jadi tidak tentu.  

F :  Oh begitu mas, tambaknya ada banyak ya. anda pernah terlambat membayar 

pajak ? 

R : iya pernah mas, ya memang malas aja bayarnya ribet, terus dulu ya pernah 

daerah sini terkena musibah banjir ya jadi telat karena tidak ada penghasilan, 

dan kolam pancing ini ya tutup sementara.  

F :  meski begitu kan mas punya tabungan kan, masih jomblo juga kan mas, 

hahaha. Belum ada tanggungan, kan seharuse mas masih punya tabungan 

untuk membayar pajak 

R : Tau aja mas kalau masih bujang. Hehe. Ya kalau tabungan ada lah mas, tapi 

ya daripada buat bayar pajak ya untuk keperluan saya dan keluarga saya, saya 

disini kan sebagai pengganti kepala keluarga, saya juga yang membiayai adik 
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saya sekolah, keperluan rumah, keperluan ibu saya juga, jadi ya tabungannya 

di buat jaga-jaga keperluan itu. 

F : Oh begitu ya, hebat mas, masih muda sudah bisa mandiri dan juga menjadi 

kepala keluarga.  Oh iya mas, kalau telat bayar  pbb gitu kan kena denda, 

bukannya malah rugi ya daripada tabungannya disimpan buat jaga-jaga 

keperluan keluarganya mas, bukannya lebih baik dibayarkan untuk pajak 

bumi bangunan ? 

R : Saya tidak berani menanggung resiko mas, keluarga tetap nomor satu, kan 

gini ya mas, sekolah adik saya penting, keperluan ibu saya juga, dan juga kan 

kesehatan manusia cuma Tuhan yang tau,  kapan orang sakit dan sehat, kan 

kalau sakit uang itu perlu mas, daripada hutang sana sini, saat itu juga kan 

kena musibah banjir, kan adik saya memang bandel suka ikut teman temanya 

renang di area banjir, kan kalau sakit uang itu dibutuhkan daripada untuk 

membayar pbb, meskipun ke denda ya dijalani aja, saya cuma bisa berusaha 

yang terbaik. 

F : Super sekali mas rello, hehe. Iya mas, memang keluarga nomor satu, mas 

pernah didatangi pegawai pajak ? 

R :  Iya pernah sering mereka kesini mengingatkan untuk bayar, dan dendanya 

juga tiap bulan nambah presentasenya. Mereka juga mengingatkan adanya 

keringanan juga dan persyaratannya, tapi ya malas saja, banyak syaratnya. 
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Tapi saya tetap bayar beserta tagihannya jika sudah ada uang dan ingin juga 

sih mengajukan keringanan,  

F : wah ya jangan malas mas, rugi kan, lagian persyaratannya gag terlalu banyak 

kan, cuma fotokopi ini itu aja,  

R :  Iya sih mas, tapi kan untuk ke kantornya malas juga, jauh. 

F : Oh gitu ya mas, makasih atas waktunya mas Rello. Semoga rejekinya 

ditambahkan, biar gag telat lagi, hehe 

R :  Amin. Iya sama sama mas, semoga sukses kuliahnya. 

F :  amin, makasih mas doanya. 

Transkip Wawancara 

Narasumber : Bpk Maskuri (RW 01 desa sumberejo, kecamatan Pakal 

Surabaya) 

Interviewer  : Faishal Najid Putra Abadi 

Tanggal/Waktu : Minggu,  2 Juli 2017 / 13.00 WIB 

Tempat                   : Rumah bapak Maskuri Perum Griya Surabaya Asri, kelurahan 

sumberejo, kec pakal, Surabaya 

Inisial  : Faishal (F) Maskuri (M) 

 

F :  Selamat Siang Pak, saya mahasiswa perpajakan di Universitas Brawijaya. 

M :  iya selamat siang mas. 
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F : Saya minta ijin untuk mewawancarai bapak mengenai PBB-P2 

M : oh iya mas, silahkan. 

F : Begini pak, apakah bapak mengetahui masalah PBB di warga sekitar ?, 

masalah itu ya mungkin tentang sengketa atau masalah warga yang tidak taat 

untuk membayar PBB-P2 

M : Oh iya tahu mas, sering pegawai pajak itu datang ke rumah saya 

memberikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan), pegawai tersebut 

mengatakan bahwa rumah yang dituju itu tidak ada orangnya, dan juga 

menanyakan ke saya dimanakah pemilik rumah tersebut, ya saya jawab 

pemiliknya itu tidak pernah datang kemari, terakhir saya lihat pemiliknya itu 

udah bertahun-tahun tidak pernah kembali. Sedangkan jika ada masalah 

seperti sengketa saya kurang tahu karaena itu masalah pribadi jadi mohon 

maaf saya kurang tahu. 

F : Oh begitu ya pak, seberapa sering pak pegawai pajak tersebut datang ? 

M : Ya sekitar sebulan sekali mas, memberitahukan bahwa ada beberapa warga 

yang telat membayar PBB-P2, soalnya kan memang warga sini banyak 

pendatang mas, ada yang dari Madura, dari Sumatra, Jakarta, dan Nusa 

Tenggara Timur lalu beberapa kota lainnya di jawa, Jadi saya ya 

mengantarkan SPPTnya kalau memang sudah ada orangnya. 
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F : Oh begitu ya pak, kalau menurut bapak itu memang warga yang malas 

membayar pajak atau memang ada kendala lain pak ? 

M : Gimana ya mas, kan tiap orang itu berbeda-beda, jadi ya ada yang malas 

mungkin karena memang lokasi sini kan jauh sama Kantor BPKPD dan ada 

yang memang orang sibuk kerja, kan pekerjaan tidak bisa ditebak, mungkin 

ada dinas diluar kota bahkan luar pulau, dan yang terakhir mungkin memang 

ada masalah seperti sengketa dan masalah pribadi keluarga masing-masing ya 

mungkin warisan. Kurang lebih begitu mas menurut saya. 

F : iya pak, terimakasih pak atas jawaban dan waktunya yang diberikan untuk 

saya.  

M : iya mas, sama-sama. 
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CURRICULUM VITAE 

DATA PRIBADI 

Nama    : Faishal Najid Putra Abadi 

Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 28 Oktober 1995 

Jenis Kelamin    : Laki - laki 

Agama    : Islam 

Alamat                                    : Perum Griyo Surabaya Asri blok A7, No.15,  

      Kecamatan Pakal, Surabaya 

Telp    : 08997861501 

Email    : najid28101995@gmail.com 

 

PENDIDIKAN FORMAL 

 

2013 – Sekarang  S1 Perpajakan Universitas Brawijaya 

2010 – 2013   SMA Negeri12 Surabaya 

2007 – 2010   SMP Wijaya Putra Surabaya 

2001 – 2007   SDN Sumberejo Surabaya 

2000 – 2001   TK Bhayangkara 

 

PENGALAMAN KERJA 
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