
GUIDE INTERVIEW 

KANTOR PAJAK PRATAMA (KPP) KEDATON BANDAR LAMPUNG 

 

 Pertanyaan Internal KPP Kedaton Bandar Lampung 

1. Bagaimanakah sejarah KPP Kedaton Bandar Lampung? 

2. Sejak kapan berdirinya KPP Kedaton Bandar Lampung? 

3. Apa Visi dan Misi didirikan KPP Kedaton Bandar Lampung? 

4. Jelaskan tugas dan fungsi KPP Kedaton Bandar Lampung? 

5. Apa yang menjadi layanan unggulan KPP Kedaton Bandar 

Lampung? 

6. Bagaimana Struktur Organisasi yang dibuat oleh KPP Kedaton 

Bandar Lampung? 

 

 Pertanyaan Eksternal KPP Kedaton Bandar Lampung 

1. Bagaimana menurut anda Operasional Perpajakan di KPP Kedaton 

Bandar Lampung? 

2. Bagaimana menurut perspektif anda adanya pajak yang semakin 

meningkat, sudahkah memberikan kesejahteraan umat? 

3. Apa yang menjadi sumber Pajak Kota Bandar Lampung ? 

4. Apakah selama ini menurut bapak pengalokasian dana KPP 

Kedaton yang disalurkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada? 

5. Bagaimana formulasi kebijakan KPP Kedaton Bandar Lampung 

dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah? 



6. Apakah menurut bapak sekiranya dalam kebijakan belanja daerah 

yang anggarannya sudah ditetapkan oleh KPP Kedaton Bandar 

Lampung untuk pemerintah perlu melakukan efisiensi belanja, 

sehingga trend komposisinya untuk pelayanan publik bisa semakin 

bertambah besar? 

 

Interview bersama Bapak Eko Herman Susilo, S.E, M.Si 

(Kasubag Umum KPP Kedaton Bandar Lampung) 

 

Sinta Ayu: 

Bagimana menurut anda Operasional Perpajakan di KPP Kedaton Bandar 

Lampung? 

 

Eko Herman Susilo: 

Operasional Perpajakan di KPP Kedaton sangat dioptimalkan untuk kesejahteraan 

masyarakat sebagai kenyaman masyarakat, agar dapat mempercayai pajak 

menjadi salah satu penerima dan penyaluran kesejahteraan umat bersama. 

Mekanisme yang harus sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku 

membuat operasional perpajakan KPP Kedaton menjadi lebih disiplin untuk 

penerimaan dan penyalurannya, agar penyalurannya juga sesuai dengan peraturan 



yang ada. Adapun penyalurannya devisi anggaran yang mempunyai hak penuh 

untuk memberikan penyaluran kepada pemerintah atau masyarakat. 

 

 

Sinta Ayu: 

Bagiamana menurut perspektif anda dengan adanya pajak yang semakin 

meningkat, sudahkah memberikan kesejahteraan umat? 

 

Eko Herman Susilo: 

Menurut perspektif saya dengan adanya pajak yang semakin meningkat belum 

adanya memberikan kesejahteraan umat sepenuhnya. Dikarenakan 

denganpenyalurannya yang terkadang disalah gunakan oleh oknum-oknum yang 

yang tidak bertanggung jawab. Pajak memberikan peranan penting untuk 

kehidupan suatu Negara, adapun KPP Kedaton sendiri memberikan penyaluran 

sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang sudah di berlakukanDirjen Pajak. 

Penyaluran yang diperuntukan kepada masyarakat di Kota Bandara Lampung 

khususnya untuk segala kebutuhan kesejahteraan umat dari segi kesejahteraan 

pendidikan, kesejahteraan kesehatan dan kesejahteraan sosial. 

 

 



Sinta Ayu: 

Apa yang menjadi sumber Pajak Kota Bandar Lampung ? 

 

 Eko Herman Susilo: 

Sumber pemasukan  daerah Kota Bandar Lampung diperoleh dari bidang pajak 

beliau mengatakan terus terang bila dikatakan darimana penerimaan pajak terbesar 

yaitu dari pajak, pajak disini banyak jenisnya seperti pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, itulah antara lain pendapatan 

pemerintah yang paling besar. 

 

 

Sinta Ayu: 

Apakah selama ini menurut bapak pengalokasian dana KPP Kedaton yang 

disalurkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada? 

 

Eko Herma Susilo: 

Menurut saya anggaran yang sudah diproporsikan KPP Kedaton Bandar Lampung 

untuk setiap anggaran yang dibutuhkan pemerintah, sudah sesuai dengan 

ketentuan yang ada. Kalaupun memang anggaran yang dialokasikan tidak 



disalurkan oleh pemerintah, oknum-oknum pemerintah yang tidak 

bertanggungjawab yang melakukan penyelewangan dana anggaran untuk 

didistribusikan kemasyarakat. Dikarenakan apabila oknum KPP Kedaton Bandar 

Lampung yang melakukan kenakalan dalam penyelewengan dana anggaran akan 

ditindak tegas, sekiranya seperti “Gayus Tambunan. 

 

 

Sinta Ayu: 

Bagaimana formulasi kebijakan KPP Kedaton Bandar Lampung dalam 

mendukung pengelolaan pendapatan daerah? 

 

Eko Herman Susilo: 

Sepengetahuan saya daerah lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi 

pendapatan daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen pajak 

daerah, retribusi daerah akan menjadi faktor penting dalam mendorong 

pertumbuhan pendapatan daerah serta meningkatkan kemampuan perananan 

perusahaan daerah untuk dapat memberikan kontribusinya kepada pendapatan 

daerah. 

 



Sinta Ayu: 

Apakah menurut bapak sekiranya dalam kebijakan belanja daerah yang 

anggarannya sudah ditetapkan oleh KPP Kedaton Bandar Lampung untuk 

pemerintah  perlu melakukan efisiensi belanja, sehingga trend komposisinya 

untuk pelayanan publik bisa semakin bertambah besar? 

 

Eko Herman Susilo: 

Iya, untuk belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis akan lebih didorong 

kepada pengeluaran melibatkan sektor swasta dan masyarakat untuk melakukan 

investasi, sehingga nantinya belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis 

tidak lagi membebani belanja daerah, tetapi sebaliknya akan menjadikan sebagai 

pendapatan daerah. 
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