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MASYARAKAT FILM INDONESIA 
Menuntut Perlindungan & Jaminan Atas Hak Konstitusional Kami 
 
 
Hari ini, Selasa 8 Mei 2007, pukul 14.00 Kami, Masyarakat Film Indonesia, telah diterima oleh 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan temu wicara (audiensi). Temu wicara 
(audiensi) yang Kami lakukan merupakan respon Mahkamah Konstitusi atas surat permohonan 
Kami No. 001/MFI/V/2007 tertanggal 2 Mei 2007, yang telah Kami sampaikan secara langsung 
kepada Mahkamah Konstitusi . 
 
Temu wicara (audiensi) Kami kepada Mahkamah Konstitusi dilatar belakangi suatu kesadaran 
bahwa pasca amandemen UUD 1945 banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami 
UUD 1945. Jika sebelum amandemen saja banyak yang tidak memahami UUD 1945, apalagi 
setelah amandemen, dapat dipastikan jumlahnya jauh lebih besar. 
 
Berangkat dari itu, Kami sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Film 
Indonesia serta sebagai warga negara merasa perlu untuk memahami hak dan kewajiban 
konstitusional kami sebagaimana disebut dalam UUD 1945, khususnya terkait dengan aktivitas 
kami selaku warga negara yang berkiprah dalam dunia perfilman Indonesia. 
 
Kami memandang bahwa amandemen UUD 1945 sebagaimana tersurat dalam pasal-pasalnya 
telah sangat memberikan perindungan dan jaminan kepada Kami selaku warga negara atas hak-
hak konstitusional Kami. Akan tetapi, sayangnya perlindungan dan jaminan tersebut menurut 
Kami bukan saja tidak terinternalisasi dalam peraturan perundang-undangan yang secara teknis 
mengatur hayat hidup Kami, bahkan bertentangan dan melanggar, membatasi serta menghalangi 
hak-hak konstitusional Kami. 
 
Oleh sebab itulah Kami melakukan temu wicara (audiensi) dengan Mahkamah Konstitusi, 
mengingat dan mempertimbangkan fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal 
bagi penegakan, perlindungan dan jaminan hak-hak konstitusional warga negara. Kami berharap 
dapat memperoleh saran, masukan dan ataupun pertimbangan atas upaya-upaya hukum yang 
harus kami lakukan guna mencari keadilan atas keberadaan dan pemberlakuan peraturan 
perundang-undangan di bidang perfilman yang secara nyata bertentangan dan melanggar hak-
hak konstitusional kami. 
 
 Bahwa lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 
2004 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah 
Konstitusi adalah menguji sebuah undang-undang terhadap UUD 1945. Sehingga menjadi layak 
dan patut menurut hukum, dilakukan pula pengujian terhadap undang-undang di bidang 
perfilman. 
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