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Lampiran 1 

Teks wawancara dengan Bapenda 

Pedoman Wawancara 

Penelitian berkualitas didapatkan dengan proses penelitian yang tepat dan 

cermat baik berupa instrument penelitian serta pengumpulan data dengan 

memperoleh data teruji validitasnya maka perlu disusunlah teks wawancara 

dalam penelitian ini untuk memperoleh data. Adapun teks wawancara sebagai 

berikut: 

1. Apa sistem pembayaran yang digunakan Bapenda kota batu dalam menerima 

pajak reklame sebelum dan selama masa pandemi ? 

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembayaran pajak reklame sebelum dan 

selama masa pandemi di Bapenda Kota Batu ? 

3. Kapankah dilaksanakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat atau 

wajib pajak ? 

4. Apa kendala yang dihadapi Bapenda dalam pelaksanaan peningkatan pajak 

reklame pada masa masa pandemi ? 

5. Apa upaya yang dilakukan Bapenda dalam mengatasi kendala tersebut ? 

6. Strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah 

dari sektor pajak reklame ? 

7. Bagaimana tanggapan anda mengenai proses intensifikasi dan ekstensifikasi 

dalam optimalisasi pemungutan pajak reklame di kota batu? 

8. Apa yang dapat dilakukan Bapenda kota batu dalam meminimalisir reklame 

ilegal? 

9. Bagaimana dengan penerapan sanksi-sanksi kepada wajib pajak atau 

penyelenggara reklame ilegal tersebut? 
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Lampiran 2 

Teks wawancara dengan wajib pajak 

Pedoman Wawancara 

Penelitian berkualitas didapatkan dengan proses penelitian yang tepat dan 

cermat baik berupa instrument penelitian serta pengumpulan data dengan 

memperoleh data teruji validitasnya maka perlu disusunlah teks wawancara 

dalam penelitian ini untuk memperoleh data. Adapun teks wawancara untuk 

wajib pajak reklame sebagai berikut: 

1. Apakah anda mengetahui  sistem pembayaran yang digunakan Bapenda kota batu 

dalam pembayaran pajak reklame sebelum dan selama masa pandemi ? apa ada 

perbedaan ? 

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembayaran pajak reklame sebelum dan 

selama masa pandemi di Bapenda Kota Batu? Apakah dirasa cukup 

memudahkan dalam pembayaran? 

3. Kapankah anda pernah mengetahui / bergabung dalam sosialisasi atau 

penyuluhan yang diselenggarakan oleh Bapenda ? 

4. Apa kendala yang dihadapi anda selaku wajib pajak reklame pada masa sebelum 

pandemi dan selama masa pandemi dalam pembayaran pajak reklame? 

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai program intensifikasi dan ekstensifikasi 

yang dilaksanakan oleh bapenda ? 

6. Bagaimana menurut anda ndengan keberadaan reklame illegal / reklame tidak 

berijin? 

7. apakah anda mengetahui sanksi-sanksi kepada wajib pajak atau penyelenggara 

reklame tidak taat perda yang diberikan oleh Bapenda ? 
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Lampiran 3 

Surat ijin riset dari STIE Malangkuçeçwara 
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Lampiran 4 

Surat Ijin riset dari Kesbangpol Kota Batu 
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Lampiran 5 

Dokumentasi kegiatan  

 

Dokumentasi kunjungan ke Bapenda Kota Batu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Kepala Badan Penagihan Pajak 
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Wawancara dengan wajib pajak  
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