
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN 
NOMOR : 11 TAHUN 2002 

 
TENTANG  

 
RETRIBUSI IZIN USAHA PERFILMAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
WALIKOTA MEDAN, 

 
Menimbang  : a.       bahwa pelaksanaan pelayanan kebijaksanaan teknis kepada masyarakat 

serta palaksanaan pemantauan, registrasi, fasilitasi dan apresiasi 
terhadap lembaga Pemerintah dan masyarakat di bidang informasi dan 
komunikasi adalah kewenangan Pemerintah Daerah; 

b.      bahwa dalam rangka mendukung Otonomi Daerah yang nyata dan 
bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi dearah, perlu diatur pungutan 
Retribusi Daerah dari sektor usaha perfilman; 

c.       bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka dipandang perlu 
diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah 

 



Mengingat  : 1.      Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956, tentang Pembentukan 
Daerah Otonomi Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang 
Perluasan Daerah Kota Medan; 

2.      Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; 
3.      Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman; 
4.      Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan 

retribusi Daerah; 
5.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangn 

antara Pemerintah pusat dan Daerah; 
6.      Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang penyelenggaraaan 
usaha perfilman; 

7.      Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentnag lembaga sensor 
film 

8.      Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 tentang badan 
pertimbangan perfilman; 

9.      Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan 
Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai 9 Daerah otonomi; 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang retribusi Daerah; 
11.  Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang penyidik 

pegawai Negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah; 
12.  Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang 

bentuk Peraturan Daerah danperaturan Daerah perubahan; 
13.  Surat keputusan Menteri penerangan Republik Indonesia Nomor 

215/kep/menpen/1994, tentang ketentuan dan tata cara penyelenggaraan 
usaha perfilman; 

14.  Surat keputusan Menteri penerangan Republik Indonesia Nomor 
216/kep/menpen/1994, tentang tata kerja lembaga sensor film dan tata 
laksana penyensoran; 

15.  Surat keputusan Menteri penerangan Republik Indonesia Nomor 
217/kep/menpen/1994, tentang tata cara kerja pertimbangan perfilaman 
nasional; 

16.  Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang 
ketentuan, pedoman, tata cara pemungutan retribusi Daerah; 

17.  Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, tentang tata 
cara pemeriksaan di bidang retribusi Daerah 

18.  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001, tentang tehnis Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kota Medan  

 
Dengan persetujuan  

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KOTA MEDAN  
 

MEMUTUSKAN  
 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG RETRIBUSI IZIN 
USAHA PERFILMAN  
 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a.       Daerah adalah Kota Medan 
b.       Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan 
c.       Kepala Daerah adalah Wali Kota Medan 
d.      Dewan perwakilan rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan  
e.       Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Medan. 
f.        Kantor adalah informasi dan Komunikasi Kota Medan; 
g.       Kepala kantor adalah Kepala Kantor informasi dan Komunikasi Kota Medan; 
h.       Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan atau 

retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 
i.         Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komandeter, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan 
dalam bentuk apaun, bersekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau 
organisasi yang sejenis, lembaga dana pengsiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan 
usaha lainnya; 

j.         Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan; 

k.       Prizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian 
izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan ruang, pernggunaan sumber 
daya alam, barang, prasarana, saranaatau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 
umum dan menjaga kelestarian lingkungan; 

l.         Izin adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap usaha 
perfilman;  

m.     Usaha Perfilman adalah kegiatan perorangan atau badan yang bergerak di bidang 
perfilman yang meliputi jasa teknik film, pertunjukan film seluloid, penayangan film dan 
penyewaan rekaman video; 

n.       Film adalah karya cipta seni budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-
dengar yang dibuat berdasarkan asas senema tograsi yang direkam pada pita seluloid, pita 
video, piringan video dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala 
bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik dan proses lainnya 
dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukan dan atau ditayangkan dengan system 
proyeksi mekanik,elektronik,dan lainnya; 

o.       Film seluloid adalah film yang dibuat dengan bahan baku pita seluloid melalui proses 
kimiawi dan dipertunjukan kepada khalayak dengan system proyeksi mekanik; 

p.       Rekaman video adalah film yang dibuat dengan bahan pita video atau piringan video 
(laserdisc/video), dan atau badan hasil teknologi lainnya melalui proses elektronik dan 
ditayangkan kepada khalayak dengan system proyeksi elektronik; 

q.       Penyewaan rekaman video adalah kegiatan sewa-menyewa atas rekaman video dari 
usaha penyewaan kepada orang pribadi atau badan untuk jangka waktu dan sewa yang 
ditentukan; 

r.        Pertunjukan film adalah pemutaran film seluloid yang dilakukan melalui proyektor 
mekanik dalam gedung bioskop atau tempat yang diperuntukan bagi pertunjukan film 
atau tempat umum lainnya; 



s.        Penayangan film adalah pemutaran film seluloid dan rekaman video yang dilakukan 
melalui proyektor elektronik dari stasiun pemancar penyiaran dan atau perangkat 
elektronik lainnya; 

t.        Jasa tehnik film adalah penyedian jasa tenaga profesi dan atau peralatan yang diperlukan 
dalam proses pembuatan film serta usaha pembuatan reklame film; 

u.       Gedung bioskop adalah suatu tempat atau ruangan yang dipergunakan untuk pertunjukan 
film; 

v.       Took rental vcd/ rekaman video adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan 
penyewaan dan atau penjualan/rekaman video (pengedaran); 

w.     Pengedaran film adalah kegiatan penyebaran film seluloid kepada konsumen/khalayak 
termasuk penyewaan dan atau penjualan rekaman video baik dalm bentuk pita video 
maupun piringan video (laserdisc,video disk); 

x.       Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan 
atau  pemotongan retribusi tertentu; 

y.       Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah 
yang bersangkutan 

z.       Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib 
retribusi sesuai dengan surat ketetapan Retribusi Daerah dan surat Retribusi ke kas 
Daerah; 

aa.    Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi 
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas Daerah 
atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan waliKota; 

bb.   Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah retibusi yang terhutang; 

cc.    Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi 
dan atas saknsi administrasi berupa bunga atau denda; 

dd.  Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, dan mengelola 
data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 
Perpajakan Daerah dan Retribusi  

ee.    Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan 
penyididik pegawai Negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

Pemberian izin dimaksud untuk membina, mengatur , mengawasi dan mengendalikan 
kegiatan usaha di bidang perfilman. 
 

Pasal 3 
 

Pemberian izin bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam melaksanakan kegiatan usaha 
di bidang perfilman sehingga terpelihara berkembangnya budaya bangsa. 
 



BAB III 
P E R I Z I N A N 

 
Pasal 4 

 
(1)   Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha perfilman di Daerah wajib 

memiliki izin dari kepala Daerah. 
(2)   Izin usaa perfilman terdiri dari : 

a.       Jasa teknik film ; 
b.      Gedung bioskop ; 
c.       Pertunjukan film ; 
d.      Penayangan film ; 
e.       Toko rental VCD/rekama video ; 
f.       Penyewaan VCD/rekaman video ; 
g.      Film keliling. 

(3)   Untuk dmemperoleh izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pihak penyelenggara 
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah 

(4)   Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) dipersamakan dengan STRD. 
(5)   Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon setelah jumlah 

Retribusi yang ditetapkan disetor ke Kas Daerah. 
(6)   Syarat-syarat permohonan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. 
 

Pasal 5 
 

(1)   Jangka waktu berlakunya izin untuk usaha  jasa teknik film, penyewaan rekaman video, 
selama usaha tersebut masih berjalan 

(2)   Jangka waktu berlakunya izin pertunjukan film dan penayangan film berdasarkan jumlah 
pertunjukan dan penayangan. 

(3)   Dalam rangka pengawasan dan pengendalian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) Tahun sekali. 

 
Pasal 6 

 
(1)   Izin penyelenggaraan diberikan atas nama pemohon. 
(2)   Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan ayng harus dipenuhi dan dipatuhi oleh 

Pemegang Izin. 
(3)   Izin tidak dapat dipindah tangakan kepada pihak lain kecuali atas kesetujuan Kepala 

Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 
(4)   Syarat-syarat dan penagihan izin akan diatur lebih lanjut  dengan keputusan Kepala 

Daerah. 
 

Pasal 7 
 

Pemegang izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) diwajibkan : 
a.       Membayar Retribusi izin ke kas Daerah 
b.      Menyediakan racun api dan alat-alat pemadam kebakaran  
c.       Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan 
 

Pasal 8 
 



Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
lagi apabila : 
a.       Pemegang izin memperoleh izin secara tidak sah  
b.      Letak atau lokasi usaha tidak sesuai denga izin yang diberikan  
c.       Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada Pasal 7 
 

Pasal 9 
 

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 pemegang izin tidak dapat mengajukan 
pengembalian retribusi yang telah dibayar dan atau menuntut ganti rugi kepada Kepala 
Daerah. 
 

BAB IV 
KETENTUAN LARANGAN  

 
Pasal 10 

 
Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha perfilman dilarang 
mengedarkan, mempertunjukkan film seluloid, rekaman video yang tidak dinyatakan lulus 
sensor oleh lembaga sensor film 
 

BAB V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 11 

 
(1)      Pembinaan dan pengawasan usaha perfilman, dilakukan oleh Kepala Daerah 
(2)      Pengendalian usaha perfilman diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah 
 

BAB VI 
NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI 

 
Pasal 12 

 
Dengan nama Retribusi Izin usaha perfilman, dipungut retribusi atas setiap izin yang 
diberikan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha perfilman 
 

Pasal 13 
 

Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah berupa izin usaha perfilman. 
 

Pasal 14 
 

(1)   Subjek Retribusi adalah setiap pribadi atau badan yang menggunakan atau mendapatkan 
pelayanan izin usaha perfilman dari Pemerintah Daerah 

(2)   Wajib RETRIBUSI adalah setiap orang atau badan yang berkewajiban untuk membayar 
retribusi izin  

 
BAB VII 



GOLONGAN RETRRIBUSI DAN WILAYAH PUNGUTAN 
 

Pasal 15 
 

Retribusi izin usha perfilman termasuk golongan retribusi perizinan tertentu 
 

Pasal 16 
 

Retribusi izin usaha perfilman, dipungut dalam Daerah 
 

BAB VIII 
TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 
Pasal 17 

 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan : 
a.       Judul film;  
b.       Judul rekaman video  
c.        Jenis bioskop  
d.       Layer bioskop 
 

BAB IX 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA 

TARIF RETRIBUSI 
 

Pasal 18 
 

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksud untuk biaya  
pembinaan pengawasan dan pengendalian  
 

BAB X 
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal 19 

 
Besarnya retribusi izin usaha perfilman perjudul adalah sebagai berikut : 
a.       Usaha jasa tehnik film : 

§         Perusahaan film asing komersial sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) 
§         Perusahan film nasional komersial sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) 
§         Perusahaan film non komersial sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)  

b.       Gedung bioskop perlayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)  
c.       Usaha pertunjukan film seluloid adalah sebagai berikut : 

KALASEMEN 
BIOSKOP 

TARIF ATAU PERTUNJUKAN 
FILM IMPOR FILM NASIONAL 

A II Rp. 15.000 Rp. 8.000 
AI Rp. 12.500 Rp. 4.000 
B Rp.   7.500 Rp. 2.000 
C Rp.   5.000 Rp. 1.000 

d.      Penayangan film sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) 
e.       Toko rental VCD/rekaman video sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) 



f.        Penyewaan VCD/rekaman video 
-          film impor sebesar V 1.000.-/judul 
-          fillm nasional sebesar Rp. 500.-/judul 

g.       Pertunjukan film keliling/layar tancap sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 
 

Pasal 20 
 

Retribusi pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) adalah sebesar 75 
% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a  

BAB XI 
TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  

 
Pasal 21 

 
(1)   Kepala Daerah menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada 

surta pemberitahuan retribusi Daerah (SPRD) 
(2)   Dalam hal SPRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka 

Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara jabatan. 
(3)   Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala 

Daerah. 
 

Pasal 22 
 

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula 
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka 
kepala Daerah mengeluarkan SKRD tambahan 

 
Pasal 23 

 
(1)      Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan  
(2)      Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau 

Dokumen lain yang dipersamakan  
 

Pasal 24 
 

Kepada petugas pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima perseratus) dari 
Retribusi yang disetor ke kas Daerah  
 

BAB XII 
TATA CARA PEMBAYARAN  

 
Pasal 25 

 
(1)   Pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD dilakukan di kas Daerah atau tempat 

lain yang ditunjuk oleh kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD  
(2)   Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan 

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan di tagih dengan 
menggunakan STRD. 

 



Pasal 26 
 

(1)     Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai /lunas 
(2)     Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 diberikan tanda bukti 

pembayaran  
(3)     Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh 

pembayaran retribusi kepad Daerah. 
 

BAB XIII 
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI 

 
Pasal 27 

 
(1)   Pengeluaran surat teguran/peringanan/surat lain yang  sejenis sebagai awal tindakan 

pelaksanaan penagihan retribusi dikepuarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh 
tempo pembayaran. 

(2)   Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain 
yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang 

(3)   Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang 
ditunjuk 

 
Pasal 28 

 
Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan reribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) ditetapkan oleh kepala Daerah. 
 

BAB XIV 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 29 

 
(1)   Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan 

Daerah diancam pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau denda paling banyak 4 
(empat) kali jumlah retribusi yang terutang. 

(2)   Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar 
ketentuan perizinan larangan dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur 
dalam perturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 
denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). 

(3)   Pelanggaran atas peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran. 
 

BAB XV  
P E N Y I D I K A N 

 
Pasal 30 

 
(1)   Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 

khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no. 8 Tahun 1981 tentang hukum 
acara pidana 

(2)   Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 



a.       Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas. 

b.      Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran  perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana 
perpajakan Daerah dan retribusi. 

c.       Meminta keterangan dan bahan bukti dari orng pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi. 

d.      Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi. 

e.       Melakukan pengeledahan-pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen-dokumren lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan 
bukti tersebut. 

f.       Meminta bantuan dengan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan 
pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi. 

g.      Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen 
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c  

h.      Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan 
retribusi  

i.        Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi  

j.        Menghentikan pnyelidikan  
k.      Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaraan penyidik tindak pidana di bidang 

perpajakan Daerah retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan  
(3)   Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan 

dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam undang-undang no 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. 

 
BAB XVI  

KETENTUAN PERALIHAN  
 

Pasal 31 
 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin usaha perfilman yang diberikan 
departemen penerangan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan pemegang 
izin usaha di wajibkan mendaftarkan izin dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak 
berlakunya peraturan Daerah ini  
 

BAB XVII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 32 

 
(1)   Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan 

keputusan kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya  
(2)   Dengan Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang sejenis dan bertentangan 

Daerah ini dicabut dan tinyatakan tidak berlaku lagi  
 

Pasal 33 



 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan  
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam lembaran Kota Medan  
 





DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR: 9 SERI C  
TAHUN 2002 TANGGAL : 13 AGUSUTUS 2002. 


