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MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA 
-------------- 

RISALAH SIDANG 

PERKARA NOMOR 29/PUU-V/2007 

 
PERIHAL 
 

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 Tentang 

Perfilman [Pasal 1 Angka 4, Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6),(7), Pasal 
34 Ayat (1), (2), (3), Pasal 40 dan Pasal 41 Ayat (1) Huruf B] terhadap Undang-
Undang Dasar 1945 

 
PEMOHON 

 
Annisa Nurul Shanty. K, Muhammad Rivai Riza, Nur Kurniati Aisyah Dewi, Lalu 

Rois Amriradhiani, Tino Saroengallo 
 

ACARA 
 
Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon, Pemerintah serta Pihak 

Terkait (LSF. Parfi, Parsi, BP2N) (IV)  

 
Kamis, 24 Januari 2008, Pukul 10..00 – 16.47 WIB 

Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 

 
SUSUNAN PERSIDANGAN 

 

1) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.      (Ketua) 
2) Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.      (Anggota) 
3) Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.     (Anggota) 

4) H. Achmad Roestandi, S.H.         (Anggota) 
5) Dr. Harjono, S.H., M.CL       (Anggota) 

6) Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M      (Anggota) 
7) Maruarar Siahaan, S.H.       (Anggota) 

8) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.      (Anggota) 
9) Soedarsono, S.H.        (Anggota 

 
 Ina Zuchriah, S.H.        Panitera Pengganti 
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Pihak yang Hadir: 

 
Pemohon :  

 
I. Annisa Nurul Shanty. K / Aktris 

II. Muhammad Rivai Riza (Riri Riza) / Sutradara Film 
III. Nur Kurniati Aisyah Dewi (Nia Dinata) / Produser Film 

IV. Rois Amrirsdhiani 
V. Tino Saroengallo / Pengajar IKJ, Sutradara Film 

 

Kuasa hukum Pemohon :  

 
- Kristian Celcia Chan, S.H., M.H.  
- Diah Ariani. P, S.H., M.H. 

 

Pemerintah :  
 

- Muklis Paini (Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film) 

- Mualimin Abdi, S.H., M.Hum (Kabag Litigasi Dep Hukum dan 
HAM) 

 
DPR-RI : 

 
- Drs. H. Lukman Hakim Syaifuddin (Komisi IIII) 

- Staf 
 
Pihak Terkait :   

 

Lembaga Sensor Film  
- Hj. Titie Said (Ketua) 

- Drs. Soetjipto, S.H., M.H. (Wakil Ketua) 

- Puji Rahayu, S.H. (Sekretaris) 

- Rae Sita Supit, M.A. (Ketua Komisi A) 
- Djamaludin Abidin. Ass (Wakil Ketua Komisi B) 

- R.M Tedjo Baskoro, (Sekretaris Komisi A) 

- Albert Siahaan, S.H. (Anggota) 
- Drs. Adrian Sipasulta (Anggota) 
- Goodwill Zubir (Anggota) 

- Narto Irawan (Anggota) 

- Nyoman (Anggota) 
- Budiharto (Anggota) 
- Teguh (Anggota) 

- K.H. Adnan Harahap (Anggota) 
- Budi Hidayat (Anggota) 

- Yulis Supardi (Anggota) 
- Kartiwa (Anggota) 
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- Tubagus Maulana 

- Agus Priyanto 
 

Parfi (Persatuan Artis Film Indonesia)  
 

- Ray Sahetapy (Ketua II Parfi/Gerakan Kebangkitan Nusantara) 
 

Parsi (Persatuan Artis Sinetron Indonesia) 
 

- H. Anwar Fuadi (Ketua Umum) 

 

BP2N (Badan Pertimbangan Perfilman Nasional) 
 

- Deddy Miswar (Ketua BP2N) 

- Zairin Zein (Ketua Komisi A BP2N) 

 
Ahli dari Pemohon :  
 

- Seno Gumira Ajidarma (Ahli Film/Kajian Media) 
- Budiyati Abiyoga (Produser Film) 

- Nono Anwar Makarim (Ahli Hukum) 
- Fadjroel Rahman  

- Gunawan Muhammad 
 

Ahli dari Pemerintah :  
 

- Taufik Ismail (Budayawan) 

- Hj. Aisyah Amini, S..H.  

- Fetty Fajriati Miftah, M.E (KPI) 
- H.M Rusli Yunus (PGRI) 

- Dr. H. Asnawi Latif, S.H. (Komisi Fatwa MUI) 

- K.H. Amidhan (Anggota MUI/Mantan Anggota PAH I Perubahan 

UUD 1945) 
- K.H. Arthani Hasbi 

- Pdt. Weina Sairin, MBA. (Tokoh Kristen) 

- Ida Made Sugita, S.Ag. (Parisada Hindu Dharma) 
- Drs. K.H. A. Fadloli. L. Muhir (Ketua Umum Forum Batavia 

Rempug) 

- Prof. Dr. Huzaimah Yanggo (MUI) 

- Muchtar Sumodimedjo, M.E (Ahli Sinematografi/Sutradara) 
- Dr. Anwar Ibrahim (Ketua Komisi Fatwa MUI) 
- Mudzakir (Ahli Hukum) 

- Masna Sari (Ketua Umum KPAI) 
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 Saksi dari Pemohon :  

 
- Dian Sastrowardoyo (Aktris Film) 

- Mira Lesmana (Produser Film) 
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1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
 Baik Saudara-Saudara, sidang Mahkamah Konstitusi untuk 

pemeriksaan perkara ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. 
 
 

  

 
Assalamu'alaikum wr. wb.  
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. 

Ini ramai betul ini, pagi ini. Kita mulai perkenalan dulu dari 

Pemohon silakan, siapa saja yang hadir?  
 

2. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA 

 
 Selamat pagi Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dan para 

hadirin sekalian yang juga kami hormati. Hari ini Pemohon hadir lengkap, 
Pemohon pertama dimulai oleh Annisa Nurul Shanty, kemudian ada saya 

sendiri Muhammad Rivai Riza Pemohon II, Nur Kurniati Aisyah Dewi 
Pemohon III, Lalu Rois Amriradhiani Pemohon IV, kemudian Pemohon V 

Tino Saroengallo dan Majelis Hakim yang mulia sesuai dengan 
persidangan yang lalu hari ini juga kami ingin sampaikan bahwa kami 
telah didampingi oleh kuasa hukum. Saya perkenalkan ada dua kuasa 

hukum yang ada di belakang kami sekarang Kristiana Celcia Chan 

kemudian Diah Ariani P., maaf dua-duanya sarjana hukum, master 
hukum, terima kasih.  

 Kemudian saya perkenalkan perkenalkan ahli dan saksi yang kami 

hadirkan juga. Ada Bapak Seno Gumira Ajidarma di sini seorang ahli film, 

kemudian ada Bapak Nono Anwar Makarim seorang ahli hukum, 
kemudian ada Ibu Budiyati Abiyoga seorang produser senior dan juga 

yang masih aktif hingga kini dan juga seorang yang pernah aktif dalam 

organisasi perfilman. Kemudian ada aktris Dian Sastrowardoyo di 
belakang, salah seorang saksi. Kemudian Mira Lesmana sebagai saksi 
seorang produser juga.  

Demikian dari kami Majelis Hakim Konstitusi yang mulia terima 

kasih. 
 

3. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
 Baik selamat datang mohon maaf ya, karena ruangannya padat 

jadi semestinya di depan Saksi, Ahli tapi nanti pada saatnya kita giliran 

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB  

KETUK PALU 3X 
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saja. Sekarang saya persilakan pihak Pemerintah siapa yang hadir? DPR? 

Pemerintah?  
 

4. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI 
DEP HUKUM DAN HAM) 

 
 Terima kasih Yang Mulia, 

 Assalamu'alaikum wr. wb.    
 Salam sejahtera untuk kita semua 

Ohm swasti astu. 
Yang Mulia hari ini kami dari Pemerintah dan LSF memang 

menghadirkan secara paripurna. Ini menunjukkan betapa pentingnya 
Undang-Undang Perfilman ini. Jadi kami dari Pemerintah Mualimin Abdi 
dari Departemen Hukum dan HAM kemudian di samping saya, silakan 

Pak?  

 
5. PEMERINTAH : MUKLIS PAINI 

 

 Yang Mulia nama saya Muklis Paini Direktur Jenderal Nilai Budaya 
Seni dan Film.  

 
6. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI 

DEP HUKUM DAN HAM) 
 

 Saya teruskan Yang Mulia, kami dari Pemerintah dan LSF nanti 
akan memperkenalkan sendiri-sendiri. Ada kurang lebih 20 orang ahli 
yang kita bawa dari berbagai sudut pandang dan dari berbagai keahlian, 

baik dari ormas Islam maupun LSM maupun juga ahli hukum yang 

kebetulan Pak Mudzakir yang sedang dalam perjalanan. Jadi nanti saya 
mengharapkan Yang Mulia memberikan kesempatan yang cukup kepada 

ahli yang memang kita sudah susah payah untuk mengkoordinasinya.  

Terima kasih, wassalamu’aikum wr. wb.  
 

7. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

Ya, sekarang perkenalan saja dulu siapa lagi yang belum 
memperkenalkan diri dari Pemerintah dan DPR? DPR?  
 

8. DPR-RI :  

 
 Terima kasih Hakim yang mulia,  

Saya sebagai tim asistensi tim kuasa hukum Komisi III DPR-RI 

karena beliau-beliau sedang sibuk mengikuti rapat-rapat jadi 
berhalangan hadir Yang Mulia, terima kasih. 
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9. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
 Ya, DPR sudah didengar keterangannya dalam sidang yang lalu 

dan kemarin juga semua anggota Komisi III ada acara di sini. Jadi bisa 
dimengerti, silakan yang lain pihak terkait? LSF?  

 
10. PIHAK TERKAIT : TITIE SAID (KETUA LSF) 

 
 Assalamu'alaikum wr. wb.  
 Yang Mulia, kami ingin memperkenalkan lebih dahulu para Ahli 

dan Saksi Ahli, yaitu Bapak Taufik Ismail—budayawan. Saya urut saja 

Ibu Hj. Aisyah Amini S.H., Ibu Fajriati Miftah, M.E. ada di sana, Bapak 
H.M. Rusli Yunus dari PGRI, Bapak Dr. H. Asnawi Latif, S.H. dari Komisi 
Fatwa MUI, namun ada satu orang yaitu Bapak K.H. Amidhan, beliau 

hadir. Dan kami akan mengurutkan lagi, Bapak Dr K.H. Arthani Hasbi 

kemudian Bapak Pdt. Weinata Sairin, M.B.A., kemudian Bapak Ida Made 
Sugita, S.Ag dari Parisada Hindu Dharma kemudian Bapak Drs. K.H. A. 
Fadloli L. Muhir, kemudian Ibu Prof. Dr. Huzaimah Yanggo dari MUI dan 

ada lagi Bapak Muchtar Singodimedjo, M.E. Sinematografi. Ada satu Dr. 
Anwar Ibrahim Ketua Komisi fatwa MUI. Kalau mungkin ada yang salah? 

Sudah cukup?  
Kemudian seluruh ada banyak anggota LSF, kami mohon yang 

anggota untuk berdiri Bapak Djamalul Abidin A.S.S, kemudian Kepala 
Kesekretariatan Ibu Puji Rahayu, Bapak Tubagus Maulana, Bapak Narto 

Irawan, Bapak Soetjipto, Bapak Agus Priyanto, Bapak Goodwill Zubir, 
Bapak Nyoman, Bapak Budiharto, Bapak Adrian Sipasulta, Bapak Teguh, 
Bapak K.H. Adnan Harahap, Bapak Budi Hidayat, Bapak Yulis Supardi, 

Bapak Albert Siahaan, dan Ibu Kartiwa demikian Yang Mulia dan saya 

sendiri Titie Said Ketua Lembaga Sensor Film. Ada seorang yang sangat 
penting di samping saya memang sengaja Ibu Rae Sita Supit dan ini 

adalah Bapak RM Tedjo Baskoro. 

 

11. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

 Habis? Ini orang terkenal semua sebetulnya tidak usah 

diperkenalkan juga sudah dikenal, tapi supaya lancar yang belum 
memperkenalkan diri silakan pihak terkait tidak langsung? Oh, apalagi 
terkait tidak langsung ini terkenal semua ini, silakan. 

 

12. PIHAK TERKAIT : RAY SAHETAPY (KETUA II PARFI) 
 
 Assalamu'alaikum wr. wb.  
 Saya Ray Sahetapy, saya dari Persatuan Artis Film Indonesia juga 
sekaligus pemimpin gerakan kebangkitan nusantara dan terima kasih 

saya bisa berada di sini dan diundang di sini, wa'alaikum salam wr.wb., 
salam nusantara! 
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13. PIHAK TERKAIT : ANWAR FUADI (KETUA UMUM PARSI) 

  
Assalamu'alaikum wr. wb.  

 Nama saya H. Anwar Fuadi, Ketua Umum Parsi, Persatuan Artis 
Sinetron Indonesia. Saya ralat sedikit dari Ibu Titie ada satu Saksi yang 

namanya kurang lengkap, Bapak K.H. Fadholi El Munir, Ketua Umum 
Forum Betawi Rempug, terima kasih.  

 
14. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

Ketua Umum Forum Betawi Rempug? Itu sebagai ahli? Sebagai 

saksi? Oh, pihak terkait. Baik. 
 

15. PIHAK TERKAIT : TITIE SAID (KETUA LSF) 

 

Mohon maaf Yang Mulia, sekaligus sebagai saksi dan sebagai 
insan yang menjaga moral kita sebab (....)  
 

16. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Kalau begitu silakan masuk, silakan masuk! Masih ada tempat, 
siapa lagi yang belum memperkenalkan diri? 

 
17. PIHAK TERKAIT : TITIE SAID (KETUA LSF) 

 
Barangkali Ibu Masnah Sari? 

 

18. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Silakan. 

 

19. PIHAK TERKAIT: DEDI MIZWAR (BP2N) 

 
Assalamu’alaikum wr. wb. 
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. 

Nama saya Deddy Mizwar, saya Ketua Badan Pertimbangan 
Perfilman Nasional, dan hadir di sini juga Ketua Komisi A Badan 
Pertimbangan Perfilman Nasional Bapak Zairin Zein, terima kasih. 

 

20. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Baik, BP2N ya? Pihak Terkait lainnya yang tidak langsung seperti 

KPAI yang secara khusus mengajukan permintaan untuk terlibat juga 
dalam sidang ini, silakan siapa? Ibu Masnah Sari ada? 
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21. PEMOHON : RIRI RIZA  

 
Mohon izin Yang Mulia, dari Pemohon. Kami kebetulan ada 

kehadiran satu lagi ahli kami Bapak Gunawan Muhammad yang apabila 
diizinkan kami mohon bisa duduk di sini. 

 
22. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Silakan di dalam, silakan masuk. 
Lanjutkan dulu perkenalan siapa yang belum? Baik, sudah semua 

ya? Pak Gunawan Muhammad sudah hadir silakan masuk ke dalam, 

mana orangnya? Oh di atas. 
Baik Saudara-Saudara sekalian sekali lagi saya ucapkan selamat 

datang di sidang Mahkamah Konstitusi. Tidak banyak perkara yang 

menarik minat banyak orang, banyak pihak, saya rasa ini salah satunya 

ini. Menggambarkan bahwa ini perkara yang penting. Semua orang 
menganggapnya penting dan terlibat dan karena itu seperti sudah sering 
saya kemukakan karena yang kita persoalkan dalam sidang ini undang-

undang, norma hukum yang mengikat kita semua. Jadi kita tidak ada 
pihak-pihak yang saling bertentangan di sini. Yang kita persoalkan 

adalah norma yang sama-sama mengikat kita sebagai warga negara. 
Sekarang Pihak Pemohon mendalilkan ada pasal-pasal yang 

bertentangan dengan janji tertinggi kita, Konstitusi. Ada pihak lain yang 
berpendapat tidak, tidak bertentangan. Ini yang kita mau uji, mana yang 

benar ini? Kami sendiri tergantung bagaimana semua Anda meyakinkan 
bahwa dalil si Pemohon atau dalil yang diajukan oleh pihak pembentuk 
undang-undang atau Pihak yang Terkait, mana yang benar ini? Jadi kita 

rasional saja ini menguji norma undang-undang ini. Di dalam sidang 

yang lalu kita sudah mendengar keterangan Pemohon, kita juga sudah 
mendengar keterangan dari Pemerintah. Kita juga sudah mendengar 

keterangan dari DPR resmi dengan berbagai argumentasinya, bahkan 

kita juga sudah mendengar keterangan Pihak Terkait, terkait langsung 

dalam hal ini LSF. Yang belum tinggal permintaan LSF supaya kita 
menonton potongan-potongan itu.  

Sementara itu dari Pihak Pemohon mengajukan juga surat kalau 

tidak salah, betul ya? Permohonan supaya potongan-potongan yang 
memang melibatkan Pemohon. Jadi bukan potongan yang itu juga perlu 
kita lihat. Nanti saya rasa jangan di sidang sekarang, kita bikin sidang 

satu kali, kita nonton itu dan yang paling bagus ialah para ahli juga ikut 

nonton. Supaya bisa memberi komentar bagaimana memberi tafsir 
kepada potongan-potongan itu kaitannya dengan norma yang kita 
persoalkan, kaitannya juga dengan konstitusionalitas pasal-pasal yang 

dipersoalkan itu.  
Jadi dalam sidang ini supaya lancar, kita belum akan menonton 

ini, biar sidang sekali lagi kita bikin, kita tonton, kecuali kalau sudah siap. 
LSF yang kemarin diajukan ke Kepaniteraan apakah film yang potongan 
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yang pemainnya ada di sini atau Pemohonnya terkena langsung? 

 
23. PIHAK TERKAIT : TITIE SAID (KETUA LSF)  

 
Ada Yang Mulia dan ada juga yang menunjukkan cara kerja LSF 

apa yang dipotong oleh LSF karena bertentangan dengan moral dan 
budaya dan agama.  

Terima kasih. 
 

24. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

Selamat datang Pak DPR. 
 Jadi ada di situ ya? Kurang lebih berapa menit itu?  
 

25. PIHAK TERKAIT : TITIE SAID (KETUA LSF)  

 
Kami berikan 18 menit. Karena kami masukkan juga yang dari 

luar negeri sehingga dapat diketahui bahwa dari luar negeri pun kami 

harus memotong kalau harus kita potong dengan pertimbangan 
semuanya dengan pertimbangan yang matang.  

Terima kasih Yang Mulia. 
 

26. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Dari Pemohon apa yang potongan-potongan yang Anda ingin 
perlihatkan di sidang ini ada dibawa atau bagaimana? 
 

27. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA) 

 
Majelis Hakim yang mulia, kami belum mempersiapkan materi 

tersebut tapi intinya kami inginkan supaya apabila ada dalam pandangan 

kami, film tidak mungkin dilihat dalam potongan-potongan dan 

penggalan-penggalan karena tentu persepsi yang akan lahir adalah 
sesuatu yang berbeda. Jadi secara utuh kami usulkan. 

 

28. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Karena itulah kita tidak bisa selesaikan hari ini, kita bikin sekali 

lagi khusus. Jadi harapan Pemohon kita tonton seluruh filmnya itu? 

Berapa jam itu? 
 

29. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA) 

 
Durasinya berbeda-beda (...)  
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30. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Yang ada kaitan dengan (...) 

 
31. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA) 

 
Ada lima film dan masing-masing ada yang berdurasi antara 50 

menit sampai dua jam. 
 

32. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

Kita jadi bisa nonton terus lima film ini, habis tidak bisa sidang 
lagi kita. Coba, nanti begini saja, nanti kita runding bagaimana baiknya, 
saya kira fair supaya kita nonton juga secara keseluruhan tapi mungkin 

tidak usah semua filmnyalah, satu saja. Satu sebagai sampel untuk 

menggambarkan argumen Anda tadi. Sementara itu dari LSF, ya itu juga 
dua-dualah kita tonton nanti. Kita bikin sidang sekali saja nanti secara 
khusus. Karena itu keterangan dari LSF hari ini tidak diperlukan karena 

sidang yang lalu sudah.  
Jadi sidang hari ini kita fokuskan mendengarkan keterangan ahli. 

Pertama mungkin saksi dulu, saksi sebentar begitu, lalu kemudian ahli 
yang diajukan Pemohon empat orang ya? Tapi ini kenapa namanya lain-

lain ini? Siti Musda Mulia, ada? Tidak ada? Seno Gumira Ajidarma, ada. 
Budiyati Abiyoga, ini dalam catatan yang lalu Pak Nono Anwar Makarim 

tidak ada, tapi Pak Gunawan ada. Dalam catatan sekarang Nono Anwar 
Makarim ada, Pak Gunawannya tidak tertulis di sini.  

Jadi kalau begitu dua-duanya ada sekarang?  

 

33. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH ARIANI P, S.H., M.H. 
 

Iya. 

 

34. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Berarti lima? 

 
35. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH ARIANI P, S.H., M.H. 

 

Mohon maaf Pak Hakim. Kami mohon untuk memberikan 

penjelasan. Kemarin pihak kami sudah mengirimkan ke Panitera yang fix 
(asli) tentang daftar ahli dan daftar saksi, itu revisi yang up to date. 
 

36. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Jadi lima ya?  
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37. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH ARIANI P, S.H., M.H. 

 
Dan hari ini yang hadir adalah Bapak Seno 

 
38. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Empat ya?  

 
39. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH ARIANI P, S.H., M.H. 

 

 Iya. 

 
40. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

Minus Ibu Siti Musda? 

 
41. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH ARIANI P, S.H., M.H. 

 

Tapi beliau secara tertulis sudah menyampaikan kepada kami 
sehingga mungkin bisa kami bacakan nanti 

 
42. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Oke, jadi dua saksi Mira Lesmana dan Dian Sastrowardoyo, ini 

saksi. Kemudian Ahli empat orang Seno Gumira Ajidarma, Budiyati 
Abiyoga, Nono Anwar Makarim, dan Gunawan Muhammad, begitu ya? 
Jadi nanti kita ambil sumpah sesuai dengan prosedur persidangan. 

Kemudian dari pihak Pemerintah, sekaligus juga dengan LSF jadi satu 

kelompok mengajukan dua belas orang ahli. Saya cek namanya karena 
ini kenapa lain-lain? Tadi diperkenalkan ada yang tidak ada namanya 

dalam daftar yang saya pegang ini. Satu, Prof. Malik Fadjar tidak ada? 

 

43. PIHAK TERKAIT : TITIE SAID (KETUA LSF) 
 

 Mohon maaf, ada surat dan pernyataan beliau pada kami kalau 

harus kami bacakan juga akan kami bacakan pernyataan beliau. 
 

44. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

 Berarti tidak hadir? 
 

45. PIHAK TERKAIT : TITIE SAID (KETUA LSF) 

 
 Tidak hadir karena menguji. 
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46. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
 Ini berarti tidak hadir, hanya tertulis? Jadi posisinya sama dengan 

Prof. Siti Musda Mulia tertulis ya? Boleh tertulis, hanya daya ikatnya 
beda, kalau yang tertulis itu tidak disumpah. Jadi daya ikatnya bagi kami 

itu tergantung penilaian hakim. Dia kita fungsikan sebagai ad 
informandum tidak mengikat, tetapi boleh dijadikan bahan alat bukti 

juga. Begitu juga nanti keterangan tertulis dari ahli Prof. Siti Musda 
Mulia, karena dia tidak disumpah jadi daya ikatnya beda dengan yang 
disumpah di dalam sidang, begitu ya! Nah, kemudian yang kedua, Dr. 

Taufik Ismail, hadir beliau. Kemudian Hj. Aisyah Amini hadir, Masna Sari 

tidak hadir. Masna Sari dari KPAI, Dr. Sinansari Ecip tidak hadir? 
Kemudian Abdul Azis Husein, tadi diganti oleh Pak Rusli Yunus, PGRI. 
Oke, Asnawi Latief tidak ada? K.H. Artani Hasbi? Ada. Pendeta W. 

Natasairin, Dr. Mudzakir ada, Ida Made Soegito ada, Pak Sophan Sofyan. 

 
47. PIHAK TERKAIT : TITIE SAID (KETUA LSF) 

 

 Mohon maaf Bapak Sophan Sophiaan masih sakit Yang Mulia. 
 

48. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

 Masih sakit ya? Tetapi bukan karena perkara ini, bukan ya?  
 

49. PIHAK TERKAIT : TITIE SAID (KETUA LSF) 
 
 Tidak Yang Mulia. Betul-betul sakit. 

 

50. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

 Kemudian Pak Fadholi ada tadi ya? Sembilan Ibu Huzaimah, 

sepuluh Pak Anwar Ibrahim, jadi siapa lagi yang belum? Oh Pak 
Amidhan, berarti ada sebelas, satu lagi tadi katanya dua belas?  
 

51. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI 

DEPHUKHAM) 
 
 Pak Mukhtar.  

 

52. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 
 Ibu Fetty Fajriati? 

  
53. PIHAK TERKAIT : TITIE SAID (KETUA LSF) 

 
 Bapak Mukhtar Sumodimejo. 
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54. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
 Oh, Bapak Mukhtar Sumodimejo, saya kira ada kaitan dengan Pak 

Kasman. Baik, jadi ada tiga belas orang yang hadir, harus pasti ini, 
karena harus ada pengambilan sumpah, tiga belas orang ya? Saya ulang 

ya, nanti belum ada yang termasuk tolong diberi tahu.  
1. Taufik Ismail 

2. Aisyah Amini 
3. Rusli Yunus 
4. K.H. Arthani Hasbi 
5. Pendeta Wenata Sairin  

6. Dr. Muzakir 
7. Ida Made Soegito 
8. K.H. Fadholi 
9. Prof. Huzaimah 

10. Anwar Ibrahim  
11. Almukarram K.H. Amidhan  
12. Fetty Fazriaty  
13.  Mukhtar Sumodimejo 

Betul? Lengkap?  

Nah baik, jadi karena banyak ini, kita perlu atur ini. Jadi pertama, 
saya akan persilakan terlebih dulu dari pihak Pemohon, Saksi kita silakan 

dulu bicara apa kesaksiannya, kemudian sesudah itu baru ahli, itu digilir 
saja, hanya karena ini banyak mungkin harus dua. Jadi pagi dan kita 

lanjutkan nanti sore kalau nanti siang, kalau misalnya bisa sebelum pukul 
dua belas kita selesaikan, bagiannya ahli-ahli Pemohon nanti bisa 
dihitung saja barangkali sepuluh menit, bicara sepuluh menit dikali enam 

orang sudah 60 menit (satu jam) jadi ada perlu tanya jawab. Sesudah itu 

Ahli yang dari Pemerintah kita dengar siang, bagaimana kalau begitu?  
 

55. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI 

DEPHUKHAM) 

 
 Yang mulia, mohon izin. 

 Saya setuju ahli dari Pemerintah sesi berikutnya, tetapi alangkah 

baik barangkali setelah ahli dari Pemohon, Ahli Pemerintah, Saksi dari 
Pemohon, Saksi dari Pemerintah. Hanya ada permintaan satu lagi Ahli 
kami Pak Mudzakir karena beliau sudah keburu pesan tiket untuk acara 

di Yogya kalau dapat mohon didahulukan. 

 
56. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

 Nah, itu dimundur saja yang di Yogya. Ini lebih penting, ini urusan 
negara dan bangsa. Itu Yogya itu urusan apa itu?  
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57. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI 

DEPHUKHAM) 
 

 Siap! 
 

58. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

 Dia dosen di UII. Kalau urusan tiket itu bisa diundur itu. 
 

59. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI 

DEPHUKHAM) 

 
 Siap kalau begitu. 
 Tapi permintaannya seperti tadi diselang-seling begitu. 

 

60. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 
 Oh begitu.  
 Saya kira boleh juga, jadi Saksi dulu kemudian, Saksi dua orang, 
kemudian nanti dua Ahli kita minta dari Pemohon, dua Ahli dari sini 

begitu ya? Begitu Pak Pemohon, setuju ya?  
 

61. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELSIA CHAN, S.H., M.H. 
 

 Dari Pemohon kami pada dasarnya tidak keberatan untuk dilihat 
ahli dulu baru kemudian saksi.  
 

62. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
 Oh, malah begitu? 

 

63. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELSIA CHAN, S.H., M.H. 

 
 Ya. Begitu Pak.  

 

64. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 
 Ya, saksi ini bagusnya ini kita dengar bersamaan dengan 

menonton potongan itu.  

  
65. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELSIA CHAN, S.H., M.H.  

 

 Sebaiknya begitu. 
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66. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
 Mira sama dengan Dian Sastro atau jadi kita bisa belakangan ya. 

Kita ahli dulu ya?  
 

67. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELSIA CHAN, S.H., M.H.  
 

 Ya,  
 

68. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

 Baik kalau begitu. 
 

69. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELSIA CHAN, S.H., M.H.  

 

Baik Pak Ketua, mohon izin kebetulan Ahli kami satu lagi sudah 
hadir di ruangan Pak Fadjroel Rahman, yang mohon bisa izin bisa 
diperkenankan untuk bergabung? 

 
70. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
 Oh, memang ada dalam daftar?  

 
71. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELSIA CHAN, S.H., M.H.  

 
 Ya. 
 

72. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
 Fadjroel Rahman  

 Silakan masuk, ini keahliannya apa ini beliau? Banyak betul 

kayaknya?  

 
73. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELSIA CHAN, S.H., M.H.  

  

Pak Ketua Hakim yang mulia, kami mohon izin hal yang kedua, 
karena sidang yang lalu agendanya adalah mendengarkan keterangan 
dari pihak Pemerintah dan DPR serta pihak terkait langsung LSF. Kami 

dari Pemohon sudah mempersiapkan jawaban atas pandangan dan 

penjelasan dari pihak tersebut termasuk ingin menjawab pertanyaan dari 
para Hakim yang mulia pada saat itu diajukan. 
 Mohon diberikan waktu kira-kira begitu Pak Hakim, sebelum 

masuk keterangan Ahli dan Saksi. 
 Terima kasih. 
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74. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
 Ya, itu bisa tertulis juga jawabannya itu atau bisa nanti. Kita 

dengarkan dulu ini Ahli, nanti masih banyak ini sidangnya, nanti secara 
umum Pemohon akan ada kesempatan menerangkan memberi respon 

terhadap semua pertanyaan termasuk juga respon terhadap semua 
keterangan kepada pihak-pihak. Jadi tidak usah di sini, simpan dulu, 

simpan dulu. Sekarang kita fokuskan saja dulu mendengar keterangan 
ahli. 
 

75. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI 

DEP HUKUM DAN HAM) 
 
 Yang Mulia? 

 

76. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELSIA CHAN, S.H., M.H.  
 
 Nanti akan diberikan kesempatan Pak Hakim? 

 
77. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

  
Iya. 

 
78. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELSIA CHAN, S.H., M.H.  

 
 Terima kasih. 
 

79. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
 Ya, tidak usah sekarang Ahli saja dulu.  

 

80. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI 

DEP HUKUM DAN HAM) 
 

 Yang Mulia? Izin Yang Mulia?  

 
81. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

 Wah banyak sekali ini interupsi ini?  
 

82. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI 
DEP HUKUM DAN HAM) 

 
 Di hadapan kita semua kita sudah ada Pak Dedy Mizwar ada Pak 

Ray Sahetapy, apakah tidak didahulukan keterangannya sebelum ahli? 
 Terima kasih. 
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83. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

 Ya, nanti. Semua pihak termasuk yang atas inisiatifnya 
sendiri berkirim surat, ingin terlibat dalam sidang ini boleh. Hanya kita 

fokuskan dulu sesuai dengan jadwal kita dengar keterangan ahli. Pihak 
terkait boleh memberi keterangan secara tertulis atau bisa juga langsung 

lisan ini hanya mengatur waktu ini, jadi nanti boleh, boleh bicara pasti 
itu. Apalagi memang pihak yang mempunyai kaitan langsung atau tidak 
langsung dengan perkara ini, jadi jangan khawatir Pak Deddy. Pak 

Deddy ada kesempatan nanti, tapi kita dengar dulu keterangan ahli ini, 

begitu ya? Karena memang banyak sekali keterangan yang perlu kita 
dengar ini. Amin kalau ada umur, insya Allah panjang umurnya. 
Sekarang saya percaya semua ahli yang disiapkan baik oleh Pemohon 

maupun Pemerintah ini sudah mempelajari, jadi tidak usah lagi, biasanya 

ahli itu saya serahkan kepada yang mengajukan pertanyaan tapi jadi 
bertele-tele. Jadi saya percaya karena sudah dipelajari saya persilakan, 
nanti masing-masing menyampaikan pendapatnya sehubungan dengan 

materinya perkara ini dan karena tempatnya ini agak anu nanti silakan 
menggunakan podium barangkali bisa lebih meyakinkan berdiri di 

podium situ.  
Dan sebelum memberi keterangan saya ingin mempersilakan lebih 

dulu petugas untuk mempersiapkan untuk pengambilan sumpah, 
barangkali bisa saksi dahulu sesudah itu ahli, tapi ahli nanti tergantung 

bagaimana agamanya. Berapa yang Islam, berapa yang Hindu, berapa 
yang Buddha, Kristen itu nanti kita sendirikan. Pertama yang saksi dulu 
apa saksi ini dua orang? Tiga ya?  

 

84. PIHAK TERKAIT : TITIE SAID (KETUA LSF)  
 

Mohon maaf Yang Mulia Ibu Masnah Sari sudah hadir, Ketua 

Umum KPAI.  

Terima kasih.  
 

85. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

  
Oh ya selamat datang statusnya sebagai ahli juga ya? 

Saya tanya lagi tadi Mira akan diambil sumpah menurut agama Islam? 

Dian Islam juga ya? Ada lagi saksi satu lagi dari pihak Pemerintah? Tidak 

ada ya?  
Baik saya persilakan berdiri petugas! Pak Hakim Laica Marzuki 

saya persilakan.  
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86. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.  

 
Kenapa di situ? 

 
87. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
 Biar saja. 

 
88. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.  

 

 Oh ya. 

Saudari diminta mengikuti lafal sumpah yang akan dibacakan. 
Demi Allah.  
 

89. SAKSI DARI PEMOHON : DIAN SASTROWARDOYO DAN MIRA 

LESMANA 
 
Demi Allah. 

 
90. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.  

 
Saya bersumpah 

 
91. SAKSI DARI PEMOHON : DIAN SASTROWARDOYO DAN MIRA 

LESMANA 
 
Saya bersumpah 

 

92. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.  
 

Akan menerangkan yang sebenarnya  

 

93. SAKSI DARI PEMOHON : DIAN SASTROWARDOYO DAN MIRA 
LESMANA 

 

Akan menerangkan yang sebenarnya 
 

94. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.  

 

Tidak lain dari yang sebenarnya 
 

95. SAKSI DARI PEMOHON : DIAN SASTROWARDOYO DAN MIRA 

LESMANA 
 

Tidak lain dari yang sebenarnya 
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96. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Silakan, selesai. Selanjutnya ahli silakan berdiri ahli yang 

beragama Islam, silakan. Baik yang dilakukan oleh Pemohon maupun 
Pemerintah bersamaan saja, supaya karena banyak ini berdiri saja, 

mohon berdiri di depan sini. Apa boleh buat, silakan berjajar saja. Jadi 
sesudah yang Muslim baru yang Kristen kemudian yang Hindu. Berbaris 

saja tidak apa-apa, letter u tidak apa-apa, biar di depan semua. 
  

97. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.  

 

Para Saudara, para Saudari, diminta mengikuti lafal sumpah yang 
akan bacakan.  

Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan 

keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih, 

silakan kembali.  
 

98. AHLI SELURUHNYA  (ISLAM) 

 
Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan 

keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.  
 

99. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Terima kasih, silakan kembali.  
Sekarang lanjutkan dengan yang beragama Kristen Katolik berdiri 

di depan, silakan!  

 

100. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.  
 

Harap diikuti  Pak,  

Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang 

sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.  
 

101. AHLI DARI PEMERINTAH : Pdt. WEINA SAIRIN, MBA 

 
Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang 

sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.  

 

102. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 
Silakan duduk, sekarang terakhir yang beragama Hindu ada juga 

Budha walaupun sendiri-sendiri tapi silakan maju ke depan. Yang 
Konghucu ada? Tidak ada ya? Hindu? Silakan! Petugas silakan! Silakan 

Pak Hakim I Dewa Gede Palguna?  
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103. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H.  

 
Pak Ida, mohon tangannya mustika rana.  

Ohm ata parama wisesa.  
Saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang 

sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.  
Terima kasih.  

 
104. AHLI DARI PEMERINTAH : IDA MADE SUGITA, S. Ag 

 

Saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang 

sebenarnya sesuai dengan keahlian saya  
 

105. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

Silakan. 
Baik, jadi Saudara-Saudara walaupun Hakim Konstitusi sembilan 

orang tapi untuk nyumpahi lengkap, ada semua.  

Baiklah, Saudara-Saudara sekalian kita mulai pemeriksaan 
mendengarkan keterangan ahli sebagai bagian dari pembuktian. Jadi 

keterangan ahli, keterangan saksi ini bagian dari proses pembuktian 
dalil-dalil perkara yang dimajukan oleh Pemohon dan karena itu kami 

sungguh harapkan bahwa di dalam pembuktian oleh para ahli ini 
langsung fokus kepada apa yang mau dibuktikan, konstutionalitas dan 

inkonstitutionalitas norma yang dipersoalkan. Seperti tadi saya 
kemukakan karena ahli sudah mempelajari, langsung saja saya 
persilakan dalam waktu sepuluh menit untuk menyampaikan 

keterangannya, bagaimana argumen yang diajukan oleh para Pemohon 

ini? Saya mulai dengan mempersilakan siapa dulu? Pemohon siapa dulu 
yang mau di (…..) 

 

106. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELCIA CHAN, S.H., M.H.  

 
Mohon izin Yang mulia dari Pemohon mengajukan Bapak Seno 

terlebih dahulu diikuti dengan Pak Fadjroel Rahman, Ibu Budiyati, Pak 

Goenawan Muhammad, terakhir Bapak Nono Anwar Makarim.  
Terima kasih.  

 

107. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Baik, itu tiga dulu begitu ya, tiga dulu sesudah itu baru kita 

dengar dari Pemerintah baru nanti ke Pak Gunawan dan ke Pak Nono 

Anwar makarim, begitu ya?  
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108. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELSIA CHAN  

 
 Ya, ya. Terima kasih. 

 
109. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Baik dari yang tiga ini siapa dulu? Pak Seno silakan. Di situ boleh, 

di podium boleh, kalau mau meyakinkan di podium.  
Silakan.  

 

110. AHLI DARI PEMOHON : SENO GUMIRA AJIDARMA 

 
Terima kasih,  
Jadi kapasitas saya di sini adalah tadi disebut sebagai ahli film 

tepatnya sebetulnya adalah saya mempelajari dan mengajarkan kajian 

media. Jadi dalam kesempatan ini saya memperkenalkan. 
 Dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan, katakanlah 
yang disebut dalil-dalil yang selama ini dikenal di dunia akademik, artinya 

yang diajarkan dan dipraktikkan. Adapun dalam konteks media film, 
kalau ada sekelompok orang yang membuat film maka sebetulnya dalam 

dalil akademik itu disebut bahwa dia melakukan suatu pemberian kode. 
Misalnya dia ingin membuat film yang bagus dan yang laku, maka dia 

akan membuat dengan prinsip-prinsip dari segala teknik membuat film 
yang dipelajarinya kode-kode yang membuat para penonton berkata 

bagus, atau senang, atau terharu, atau lucu. Secara teknis ini disebut 
encoding, dia melakukan pemberian kode. Teknik pembuatan ini sudah 
dikenal lama bahkan muncul teori-teori khusus misalnya ketika Lenin, 

katakanlah mengambil alih kekuasaan di Rusia maka industri yang 

diambil alihnya setelah baja adalah film dengan tujuan katakanlah 
mengkomuniskan Rusia. Itu berlaku tidak hanya dalam Uni Soviet tapi 

juga ternyata diimpor dan dengan teknik yang sama mengembangkan 

industri Hollywood, bagaimana caranya mempengaruhi, menggiring dan 

kita sebut menghibur penonton. Jadi ideologi ternyata tidak berlaku di 
sini meskipun tekniknya sama. Namun apa yang terjadi kemudian 

setelah para penonton ini dipelajari dari tahun ke tahun semula 

diandaikan bahwa memang sudah nasib para penonton ini untuk 
menerima apa saja yang diberikan atau digiringkan oleh para pembuat 
film. 

 Pendapat itu berlaku antara tahun 1930 sampai tahun 1950 yang 

menganggap penonton itu pasif. Kemudian berkembang dari semua hasil 
penelitian bahwa sebetulnya penonton mempunyai kesempatan, ada 
tingkat-tingkat kepuasan dan ada satu cara menonton yang membuat 

dia tidak akan terpengaruh oleh apapun yang ditontonnya. Namun ini 
masih hanya berhubungan dengan soal puas atau tidaknya menonton. 

Tahun 1980 sampai sekarang berkembang satu teori yang berhubungan 
dengan lawan dari encoding adalah decoding bahwa pada dasarnya 
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penonton itu memecahkan kode-kode yang diberikan oleh pembuat film. 

Dasar pemecahan ini adalah wacananya masing-masing. Jadi memang 
benar jika pembuat film ini ingin membuat penonton senang atau 

terharu maka dia, jika dia memang setuju ketika melakukan decoding 
atau pemecahan kode maka dia akan tertawa sedih dan senang. Artinya 

apa yang disampaikan oleh pembuat film ini tertafsirkan bukan sama tapi 
tersetujui sama oleh penontonnya. Namun tidak semua penonton 

bersikap seperti itu. Setidaknya terdapat satu tiga posisi penonton ini 
secara hipotetis, yakni mereka yang dominan yang pada dasarnya lebih 
banyak dan setuju terhadap apa yang ditontonkan, mereka yang 

bernegosasi mereka menonton tapi kritis tidak berarti yang dominan tadi 

tidak kritis mereka sepakat tapi tetap kritis dan penonton yang 
beroposisi, mereka menonton tapi tidak menyetujui apapun dari yang 
dipertontonkan. 

Kesimpulan yang ingin diraih dari paparan ini adalah bahwa 

penonton itu tidak bisa dicetak, tidak bisa dibius, “tidak bisa 
dipengaruhi”, karena kata pengaruh itu mengandaikan bahwa penonton 
itu pasif dan tidak tahu apa-apa, artinya tidak mempunyai satu 

penafsiran sendiri tidak mempunyai jalan pikiran sendiri. Disebutkan 
bahwa seorang penonton sebetulnya bukan consumer dia adalah 

produsen makna. Jadi yang saya ingin katakan bahwa media massa yang 
diandaikan sangat efektif mempengaruhi massa sebetulnya tesis 

semacam itu sudah ditolak. Dalam hubungannya dengan acara kita saya 
ingin mengkontekskan dengan masalah berdirinya keberadaan LSF.  

Jadi telah saya sebutkan tadi bahwa setiap penonton itu memiliki 
satu wacana dalam kepalanya. Wacana di sini maksudnya adalah 
berbagai macam gagasan dan praktik sosial budaya yang membentuk 

dirinya sebagai subjek sosial dan itu mempengaruhi pandangannya 

tentang dunia. Jadi kalau secara ideologis dia setuju terhadap film maka 
dia akan termasuk golongan yang dominan. Masalahnya sekarang, 

faktor-faktor penentu ini LSF dalam hal ini adalah bagian dari faktor 

determinan, artinya film yang tidak diloloskan tidak akan ditonton, yang 

diloloskan akan ditonton. Jadi faktornya determinan. LSF adalah faktor 
representasi negara dan regulasi peraturan yang membenarkan 

keberadaannya, tetapi faktor-faktor determinan dalam pembentukan 

wacana ini bukan hanya negara dan regulasi melainkan juga pasar dan 
institusi pendidikan, pasar ideologi yang dimaksud di sini. Jika dalam 
konteks wacana masa kini, maka sebetulnya mengingat demokratisasi, 

institusi pembelajaran dan pasar ideologi yang berlaku sekarang, maka 

saya mengandaikan bahwa ibarat kata lembaga LSF ini bagaikan suatu 
pulau sensor di tengah samudera informasi, yakni bahwa apapun yang 
disensornya sudah ada semua di masyarakatnya.  

Kita pasti akan melakukan kajian tentang masalah ini, tapi dalam 
penutup ini saya katakan bahwa dengan begitu mengingat wacana 

kontemporer dengan adanya gugatan ini maka agaknya kita memerlukan 
suatu konsensus sosial baru terhadap keberadaan kelembagaan ini, dan 
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saya kira Hari-hari inilah yang akan menentukan. Saya ingin mencatat 

lagi bahwa setiap zaman memang akan selalu menjadi wadah dan 
perjuangan ideologis dari kelompok manapun yang dominan maupun 

yang terbawahkan dan hal itu akan selalu menuntut suatu konsensus 
sosial.  

Terima kasih. 
 

111. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Baik, silakan. 

 

112. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELCIA CHAN, S.H., M.H. 
 

Baik Majelis Hakim, satu keterangan saja  

 

113. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 
 Silakan yang kedua? 

 
114. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELCIA CHAN, S.H., M.H. 

 
Bahwa penjelasan dari Pak Seno juga ada yang tertulis dan akan 

diserahkan (...) 
 

115. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Oh ada yang tertulis juga? 
 

116. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELCIA CHAN, S.H., M.H. 
 

Ada yang tertulis juga. 

 

117. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Apa sudah rangkap dua belas? 

 
118. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELCIA CHAN, S.H., M.H. 

 

Belum,  

 
119. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

Belum? 
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120. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELCIA CHAN, S.H., M.H. 

 
Segera disusulkan, untuk disampaikan  

 
121. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Ya, dibikin dua belas, biaya masing-masing 

 
122. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELCIA CHAN, S.H., M.H. 

 

Terima kasih, yang kedua Pak Fadjroel Rahman 

 
123. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

Fadjroel Rahman  

 
 

124. AHLI DARI PEMOHON : FADJROEL RAHMAN  

 
Assalamu’alaikum wr. wb.  
Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu,  
Yang Mulia Hakim Konstitusi,  

Apa yang ingin saya sampaikan adalah pada satu gagasan satu 
kalimat saja sebenarnya, saya ingin menegaskan saya lahir di masa Orde 

Baru, saya berkembang di masa Orde Baru, dan saya menolak Orde 
Baru. Saya ingin menegaskan betapa buruknya indoktrinasi dan betapa 
buruknya penyensoran bagi generasi saya. Saya hidup di dalam bayang-

bayang film seperti Pengkhianatan G 30 S/PKI yang membuat saya 

bertahun-tahun berada dalam bayang-bayang itu bahkan ingin bertemu 
orang yang dinyatakan sebagai berindikasi PKI saya tidak berani 

bersalaman dengan mereka. Betapa hebatnya introyeksi dari film 

tersebut ke dalam pikiran saya, pernah bertemu dengan Pramoedya 

Ananta Toer saya ragu-ragu bersalaman dengan dia. Betapa hebatnya 
indoktrinasi tersebut, tetapi lucunya saya sepanjang Orde Baru kami 

adalah pembaca mungkin terbaik dari Pramoedya Ananta Toer, semua 

buku Pramoedya Ananta Toer yang dilarang dalam bentuk yang paling 
buruk cetakannya kami baca. Tetapi lucunya apa yang ditakutkan 
Pemerintah bahwa kami akan menjadi seorang komunis tidak pernah 

terbukti sampai hari ini, bahkan dengan dasar buku-buku tersebut kami 

melawan Orde Baru dan kita bisa menikmati Mahkamah Konstitusi hari 
ini. Tanpa perjuangan itu, tanpa kami membaca Pramoedya Ananta Toer 
dan belajar bagaimana menolak indoktrinasi, bagaimana mengagumi 

kebebasan, kita bisa hadir di tempat ini. Inilah kehadiran kita. Dan LSF 
adalah salah satu dari bayang-bayang yang lampau tersebut sebenarnya.  

Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, saya 
adalah produk dari penataran indoktrinasi Pedoman Penghayatan dan 
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Pengamalan Pancasila yang pada akhirnya kita tolak bersama-sama pada 

Mei 1998 dan seiring dengan jatuhnya Soeharto dan jatuhnya Orde Baru, 
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila itu kita hilangkan. 

Tiga ini hanya menjadi contoh buat saya, betapa kami adalah generasi 
yang diombang-ambingkan oleh cara berpikir yang sempit, yang cupet, 
yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kebebasan kepada 
individual, kepada anak-anak bangsanya untuk mendapatkan informasi, 

terbuka dan bebas, tanpa kami harus berjalan di gang-gang, mem-foto 
copy atau bertemu orang dan membaca karya-karya Pramoedya atau 
menonton film-film yang menurut kami penting buat kami harus 

menghadapi situasi yang sangat buruk seperti itu. Di titik ini saya ingin 

mengatakan betapa pentingnya bagi generasi kami setelah kami 
menjatuhkan bersama-sama tentu setelah menjatuhkan Soeharto, 
menjatuhkan Orde Baru dan yakin bahwa indoktrinasi dan yang 

namanya penyensoran itu betapa buruknya bagi kehadiran generasi saya 

dan generasi berikutnya. Di titik ini saya mempelajari bertahun-tahun, 
bahkan juga saya harus mengalami masuk ke dalam penjara karena 
kami menolak indoktrinasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila, ketika itu di Kampus Institut Teknologi Bandung dan kami 
mengatakan lembaga ilmiah, mahasiswa, orang-orang dewasa tidak 

boleh dihambat informasi yang mereka dapatkan. Dan saya berbahagia 
sekali setelah reformasi ternyata Pasal 28F salah satunya di Undang-

Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa itu menjadi penting. Saya 
ingin bacakan saja untuk mengingatkan kepada kita semua betapa 

pentingnya Pasal 28F yang merupakan menurut saya hasil dari reformasi 
yang kita lakukan dan hasil dari upaya kita menolak indoktrinasi dan 
penyensoran yang merusak kehidupan generasi saya dan generasi yang 

akan datang saya pikir. Pasal 28F di sini disebutkan—sorry saya harus 
melihat kembali karena tadi saya coret di dalam sini, bunyinya begini, 
“dan inilah hasil dari reformasi dan upaya kita menolak semua 

indoktrinasi dan semua penyensoran. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 

1945 berbunyi, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Seratus persen Pasal 
28F Undang-Undang Dasar 1945 ditolak oleh rezim Orde Baru dan rezim 
Pak Harto. Dan saya bersama generasi saya mewakili gagasan ini, 

sehingga kalau saya hadir di sini, saya adalah orang yang seratus 

persen, kalau Pak hakim semua juga menginginkan seribu persen saya 
mendukung Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945. Apa keuntungannya 
buat generasi saya? Pelajarannya. Pelajaran terbesar adalah tidak boleh 

ada seorangpun di Republik ini dihalang-halangi kebebasannya untuk 
mengembangkan dirinya. Karena dengan kebebasan untuk mendapatkan 

informasi apapun, ilmu pengetahuan apapun, dia akan bisa 
mendapatkan pilihan yang rasional. Karena kita percaya, asumsi dasar 
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demokrasi setiap orang rasional dan setiap orang bisa mengembangkan 

dirinya sendiri.  
Dari kebebasan akan didapatkan yang namanya pilihan yang 

rasional. Dari pilihan yang rasional akan kita dapatkan yang namanya 
tanggungjawab. Kita tidak bisa menuntut bahkan generasi saya di masa 

Orde Baru untuk bertanggung jawab, kenapa? Karena tidak ada 
kebebasan untuk memperoleh informasi apapun dan kami diputuskan 

untuk menetapkan pilihan yang harus kamu ambil adalah a, b, dan c 
sesuai dengan indoktrinasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila yang syukur alhamdulillah yang sudah dicabut itu. Dan yang 
ketiga akibatnya kami tidak bisa dituntut tanggung jawab apapun. 

Kenapa menurut saya menjadi penting persidangan kita pada saat ini? 
Kita ingin mengatakan bahwa kebebasan itu adalah sumber dari 
demokrasi, dari kebebasanlah kita bisa menentukan pilihan rasional, dari 

kebebasanlah setiap warga negara di sini termasuk juga Pak Jimly 

Asshiddiqie bisa dituntut tanggung jawabnya. Kalau tidak ada kebebasan 
tidak ada surga dan neraka Pak Taufik Ismail, seperti itu yang ingin kami 
sampaikan. Sekali lagi, indoktrinasi dan penyensoran merusak generasi 

saya, tetapi kami belajar dengan sikap kritis menolak sehabis-habisnya 
dan saya mengusulkan karena saya punya dua anak kecil namanya 

Mahatma 11 tahun dan Krisna 9 tahun, saya tentu tidak ingin mereka 
menonton film yang luar biasa yang tidak cocok dengan usia mereka.  

Saya mengusulkan cukuplah dengan usia saja, jadi misalnya 
untuk Mahatma yang usianya 11 tahun dan Krisna yang 9 tahun, untuk 

saya yang sekarang 44 tahun, Mas Goenawan Muhammad yang 60 
tahun itu hanya batasan-batasan saja dan tugas penegakan hukum 
untuk menentukan apakah itu berjalan atau tidak, hapuskan semua 

sensor itu biarkan kami mendapatkan informasi yang seluas-luasnya. 

Kami akan mempertanggungjawabkan semua kebebasan dengan 
sepenuh-penuhnya agar kami bisa bertanggung jawab terhadap Republik 

ini. Ini Republik untuk anak-anak kita, bukan Republik untuk LSF atau 

untuk Pak Taufik Ismail, terima kasih.  

Wassalamu’alaikum wr. wb.  
  

125. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. . 

 
Baik, sekarang nomor 3, saya silakan Ibu Budiyati Abiyoga? 

 

126. AHLI PEMOHON : BUDIYATI ABIYOGA 

 
Majelis Hakim yang mulia,  
Perkenankan saya membaca Pak, kalau tidak suka kemana-mana 

bicaranya umur saya di atas 60 jadi suka melenceng. 
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127. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. . 

 
Karena waktu Bu, sepuluh menit saja kalau bisa. 

 
128. AHLI PEMOHON : BUDIYATI ABIYOGA 

 
Baik Pak. 

Assalamu’alaikum wr. wb. 
Pertama terima kasih atas kesempatan menyampaikan masukan 

dalam sidang yang terhormat dan amat bernilai ini untuk dapat 

membahas akar masalah yang kita hadapi dalam bidang perfilman terkait 

dengan permohonan dari rekan-rekan Pemohon. Dua tahun yang lalu 
pada Januari 2006 BP2N menunjuk saya bersama tiga teman lainnya 
yang saya rekomendasikan sebagai Tim Asistensi untuk memberikan 

masukan mengenai perubahan atau penggantian Undang-Undang 

Perfilman tersebut. Waktu itu BP2N masih di pimpin oleh Djoni 
Syafrudin, bukan Mas Deddy Mizwar. Aspirasi masyarakat perfilman yang 
diwakili organisasi-organisasi film anggota BP2N yang terungkap dalam 

pertemuan dengan kami waktu itu pada dasarnya senada dengan materi 
permohonan dari rekan-rekan Pemohon, yaitu RUU harus berorientasi 

pada paradigma baru era reformasi yaitu demokrasi, perlindungan hak 
asasi, dan penegakan hukum. Aktualisasinya adalah kebebasan informasi 

dan komunikasi, kebebasan berkarya, perlindungan hak cipta yang 
memadai, hak moral atas karya, dan perlindungan konsumen. Antara lain 

yang terformulasikan adalah reposisi BP2N dan LSF yang secara prinsip 
tidak berbeda dengan permohonan dari para Pemohon yaitu 
menekankan pada masalah sistem dan mekanisme, bukan 

ketidaksetujuan atas keberadaannya. Hal ini juga sudah menjadi agenda 

BP2N sejak awal reformasi yang berintikan pada upaya pemberdayaan 
perfilman nasional yang waktu itu ketuanya masih Slamet Rahardjo 

Djarot.  

Kemudian kami melihat akar masalahnya yang kemudian muncul 

adalah menurut hemat kami ada pada sistem kepemerintahan dewasa ini 
yang memang masih menganut atmosfir pembinaan sebagai warisan 

Orde Baru yang mencerminkan pendekatan dari atas ke bawah, jadi 

upper down. Yang kalau diurut adalah warisan kolonial yaitu 
memposisikan publilk sebagai pihak yang harus dilindungi, yang bodoh, 
tidak bisa memilih apa yang baik bagi dirinya, tidak bisa memilih apa 

yang baik bagi dirinya. Era reformasi harusnya berani melakukan 

transformasi ke arah pendekatan ke bawah ke atas yang mencerminkan 
proses perwujudan masyarakat madani yang memahami hak dan 
kewajibannya untuk melakukan sharing in governance, sehingga mampu 

membangun social investment yang kuat dan social control yang kuat. 
Atmosfir ini akan dapat dibangun bukannya melalui sistem pembinaan, 

tetapi sistem pemberdayaan yang harus kita lakukan konsekuensi semua 
unsur menuju pemberdayaan secara mandiri atau self empowerment. 
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Dalam pelaksanaan fungsi LSF, sistem pemberdayaan dapat dilakukan 

melalui penilaian klasifikasi di dalam film atau yang kita sebut rating 
yang akan menggerakkan semua unsur yang harus berperan. Jadi bukan 

hanya LSF saja, bukan hanya para pekerja film saja, tetapi semua yang 
bukan hanya terbatas pada industrinya yang pelakunya banyak sekali 

dan relatif jumlah memang besar. Namun yang utamanya adalah peran 
keluarga sebagai kunci utama pemberdayaan publik dan sektor 

pendidikan.  
Kemudian sebagai pagar terhadap pemanfaatan film untuk 

tampilan eksploitasi pornografi dan kekerasan, kami masih berpendapat 

bahwa hal itu bisa diakomodasi dalam penilaian yang disebut unrated 
yaitu ditolak sama sekali. Jadi kalau memang mau niatnya mau bikin film 
porno, memang niatnya begitu cerita hanya dibikin tempelan saja itu 
memang unrated dan juga sebaliknya ada perlu perlakuan khusus untuk 
film-film yang keseluruhannya dibuat sengaja untuk festival, pendidikan, 

instruksional, atau kesehatan. Dengan selalu memposisikan publik yang 
dilindungi memberikan dampak memojokkan mereka pada kondisi 
ketidakberdayaan. Kenyataan open sky policy yaitu sejak tahun berapa 
kita memiliki Palapa perlu dibentengi dengan pemberdayaan secara 
mandiri atau self empowerment sehingga mampu melaksanakan self 
censorship. Masalah utama yang kita hadapi dewasa ini tidak berada 
film-film yang disensor, yang itupun dengan jumlah saja sudah tidak 

mungkin disensor melalui mekanisme yang ada dalam Undang-Undang 
Nomor 8. Kalau mau konsekuen yang tidak melalui sensor itu pada 

ribuan film yang kemudian menjadi jutaan yang tidak disensor. Film-film 
itu masuk melalui media massa, internet, sampai HP.  

Self empowerment adalah kunci untuk membangun bangsa yang 

bermartabat yang tidak tergantung melulu kepada pemerintah, sehingga 

melulu menyalahkan pemerintah saja tetapi melalui harkat dan martabat 
untuk mandiri. Hanya dengan cara ini kita bisa mengatasi berbagai 

masalah bangsa dan negara apakah itu kemiskinan, pengangguran, 

bencana lingkungan, keterbelakangan, dan pendidikan. Dan film 

mempunyai potensi yang kuat sebagai sarana untuk itu, karena dia tidak 
bisa dipisahkan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara—nation 
and state building. Khususnya film yang mau disensor apabila yang 

dipermasalahkan banyaknya warga masyarakat yang kurang pendidikan 
karena keterbatasan ekonomi, jadi dianggapnya mereka harus dilindungi 
justru dengan keterbatasannya tersebut mereka bukanlah penonton film 

bioskop. Apabila dia termasuk konsumen video bajakan yang melimpah 

ruah dan murah, masalahnya bukan berada disensor tetapi pada 
penegakan hukum yang terkait dengan pembajakan. Apabila 
dimasalahkan adalah anak-anak yang berada pada usia yang harus 

dilindungi, maka sistem klasifikasi justru memungkinkan kejelasan 
perlindungan. Dari sini akan terwujud proses suatu proses 

pemberdayaan bersama. Dan bukan hanya kita, semuanya orang akan 
bergerak, film mempunyai kemampuan untuk menggerakkan orang 
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dengan dampaknya yang kuat. Mulai dari para pekerja film termasuk 

produser, distributor, stasiun TV, bioskop, dan gravidio dan juga publik 
yang mengapresiasikan para orang perorang jadi kita bareng-bareng. 

Kita bareng-bareng menuju self empowerment. Proses ini akan menjadi 
suatu gerakan bersama yang akan dapat mengimbas pada 

pemberdayaan sektor lain. Mengingat film mempunyai dampak sangat 
kuat dan keadilan yang melalui media elektronik sangat dekat serta 

sangat intens yang sangat berhubungan dengan masyarakat luas. 
Tentunya nanti ada insentif dan disentif, yang akan paling repot adalah 
bioskop, bioskop diberikan insentif untuk pajak, dibalikin lebih banyak, 

misalnya begitu.  

 Kemudian kode etik profesi, ini adalah suatu konsekuensi sebagai 
produk seni budaya film harus mampu mencerminkan peri kehidupan 
yang membumi sebetulnya, tanpa disuruh pun harusnya begitu supaya 

penontonnya nonton begitu, mengapa film jauh dengan kita? Karena 

tidak membumi sebetulnya tanpa disuruhpun harusnya begitu supaya 
penontonnya nonton, mengapa begitu film menjauh dari kita? Karena 
tidak membumi, dulu produksi film seratus sekian. Begitu TV ada, ada 

alternatif penonton berpindah, dia cari yang membumi. Untuk film yang 
serius para pekerja film melakukan riset atas konsep-konsep film yang 

membumi, yang merealistis dalam tahapan konsep yang bisa 
berlangsung enam bulan sampai satu tahun mereka kerjakan itu. Kita 

harus berani melihat kenyataan yang hadir di dalam kehidupan kita 
seburuk apapun. Bahwa kita bekas budak, bekas dijajah, bahwa kita 

masih rumit, kita masih bertentangan tetapi menuju satu visi persatuan 
dan kesatuan. Jadi kita tidak boleh sembunyikan melalui mekanisme 
penyensoran ini, yang memposisikan publik sebagai pihak yang pasif, 

menurut mas yang tadi. Karena berpihak yang bodoh menurut saya, 

yang tidak mampu memilih dan menilai apa yang baik bagi dirinya. 
Berbagai perbedaan di antara kita harus berani kita hadapi dengan tetap 

mengacu kepada kesamaan visi dan persatuan dan kesatuan. Self 
censorship oleh para pekerja dalam film dan publik yang mengapresiasi 

perlu didukung iklim profesional yang sehat. Jadi semua repot lagi, 
dengan penerapan kode etik profesi, kawan-kawan di organisasi repot 

lagi, dia bukan hanya organisasi, tetapi dia organisasi yang kuat yang 

betul-betul diperlukan oleh anggotanya, jadi bukan hanya nama, maaf 
saya pun anggota organisasi, kita harus berterus terang, kita harus 
terbuka, sekarang sebetulnya kepimpinan beliau itu tidak membawa 

aspirasi, mereka tidak tahu apa yang terjadi, apa yang diputuskan, kita 

harus akui itu. Oh maaf, ini kolega saya yang paling baik. Keberadaan 
LSF dengan menaruh hormat sepenuhnya rekan-rekan yang seumur 
saya ini, keberadaan LSF dimasalahkan, karena apa? Karena mekanisme 

yang dipandang tidak layak, mekanisme yang digunakan hari ini tidak 
berubah dari bertahun-tahun seharusnya Orba pada tahun 1982. Apabila 

dianggap telah melakukan jadi memang dilakukan, saya mendengar dia 
sekarang pro aktif, dia sekarang melakukan penyesuaian terhadap 
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kehidupan dinamika sekarang. Justru hal ini menunjukkan bahwa 

mekanisme itu secara hukum harus di-review, jadi kita harus 
menyesuaikan harus di-review berarti itu suatu bukti apabila ketentuan 
hukum itu digambarkan tetap, harusnya lembaga sensor menyensor 
setiap frame by frame hal mana dari segi kuantitas tidak mungkin 

dilakukan apalagi dari segi penilaian kultural/seni budaya. Mekanisme 
yang diselesaikan suatu budaya terkait pada materi isi, mohon maaf, 

tetapi juga administrasinya. Pembuat film harus membayar berdasar 
harga satuan unit price yang dibebankan sesuai panjang film. Dan ini 
mohon maaf Prof. yang diperiksa hanya satu film, kita bikin 51 copy 
untuk Nagabonar, yang 50 mungkin tidak diperiksa, hanya length-nya 
saja. Misalnya saja jahil di tengah-tengahnya kita ganti apa yang terjadi? 
Dan itu pernah terjadi dalam Orde Baru. Jadi mereka ujung-ujungnya 
sama, tengah-tengahnya, sedangkan skenario saja depannya sama 

cover-nya yang diganti, ini terjadi. Kita jangan mengatakan, oh sekarang 
lain. Tahun ini saya dengar akan masuk 70 film Indonesia, berarti 
alhamdulillah penonton sekarang suka pada film Indonesia. Timing ini 
harus kita pakai sebaik-baiknya dengan suatu tanggung jawab bersama 

yang besar untuk nation and state building. Jadi mekanisme yang 
dilakukan pada kenyataan jadi tidak sesuai dengan undang-undang yang 

ada, nyatanya menjadi tidak sesuai sehingga memang perlu revisi, 
karena apa? Kalau tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya itu bisa 

terjadi pembohongan publik yang luar biasa.  
Sekarang keberanian untuk reformasi. Reformasi yang memadai 

iklim demokrasi, penegakan hukum HAM adalah suatu proses verbal 
yang harus kita laksanakan bersama, sangat berat, sangat pahit, sangat 
berat sekali. Saya tahu mungkin saya, saya selalu bilang, “saya selalu 

berada di dapur dan jarang keluar, tetapi di dapur saya selalu melihat 

perkembangan. Saya bekerja keras dengan apa tangan-tangan kecil saya 
bisa berguna untuk negeri ini melalui film. Bagaimana memberdayakan 

publik melalui film? Bagaimana saya masuk ke tempat-tempat kumuh 

mengajarkan melalui film? Pemberdayaan publik, tetapi melalui sarana 

film, karena apa? Karena film itu dapat menggugah, itu adalah suatu 
ekspresi diri dia bisa melihat melalui karya film, itu saya pakai, itu tangan 

saya yang kecil punya apa yang saya miliki, kalau semua bergerak 

begini, saya percaya sepenuhnya, kemiskinan, pengangguran semua 
segala hal pasti bisa diatasi, karena apa? Publik jumlahnya sekian juta, 
pemerintah berapa? LSF hanya berapa ? Teman-teman ini hanya 

berapa? Iya bukan? Publik yang seharusnya yang madani itu, mungkin 

harus kuat, dan saya percaya orang-orang bilang kita miskin, yang 
bodoh dan saya mengenal ini di Tambora tempat yang paling padat di 
seluruh Asia Tenggara. Jangan dibilang bodoh, begitu mereka diketok, 

mereka lebih pintar dari kita, mereka punya pengalaman yang jauh lebih 
dalam dari kita dalam urbanisasi Jakarta, maaf, saya ini bisa belok 

kemana-mana. Reformasi tadi ya? Jadi kita harus sama sekali 
menghindari setback tidak bisa tidak, kita tidak boleh setback, ini kita 
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pilah yang hukum ini karena enak buat kita boleh, yang itu tidak. Kita 

tidak bisa setback, kita harus konsekuen terhadap Undang-Undang Dasar 
kita padahal mungkin kita tidak suka, tetapi harus tidak bisa setback, kita 
tidak bisa main-main, waktu kita harus percepatan, kita sudah mau mati, 
kita tinggal berapa tahun lagi secara teoritis, kita harus serahkan kepada 

anak-anak muda yang potensial ini dan mereka bukan musuh kita 
bersama. Kita harus mengerti apa yang terjadi dengan Palapa kita, kita 

sudah tidak bisa membentengi daripada informasi. Kita boleh sensor-
sensor, tetapi sekian juta informasi akan masuk di depan kita, tidak bisa 
kita hindarkan.  

Mudah-mudahan ini bermanfaat bukan kepentingan saya, saya 

sudah bilang sama Riri (Riza), “Riri andaikan saya datang bukan untuk 
kepentingan kamu, bukan untuk kepentingan saya. Tetapi untuk 
kepentingan the nation, untuk kepentingan the state dan remember Riri 
kita punya punya tanggung jawab!”. Dan ada hal-hal yang mungkin tidak 

disukai teman-teman, hal-hal teknis bisa dilakukan, dialog bisa dilakukan 
secara tekhnis bisa, sebelum film jadi, kalau kine transfer ada video yang 
bisa kita lihat bersama, sebelum kine transfer. Andaikan dalam (pita) 

seluloid ada IDL yang bisa kita tonton bersama tapi memang tidak 
menarik, kita repot selama transisi tetapi itu bisa dilakukan dan itu bisa, 

dan kita jadi tahu akhirnya begini buatnya, begini tokh. Dan saya tidak 
setuju sama sekali untuk pemutaran film potongan di sini, itu sangat 

merusak moral kita sendiri. Saya pernah di undang waktu itu, saya 
keluar dan saya mendengar para penonton itu tertawa. Saya sakit, saya 

paling tidak kuat lihat begitu saya tidak pernah masuk ke wilayah itu. 
padahal dulu pada waktu saya masih aktif seratus film dibuat adalah 
dengan mainstream itu dan seorang wartawan bilang pada saya, “Ibu 

Budi karena Ibu Budi selalu rugi masuklah ke mainstream itu”. Saya 

bilang, “kasih saya uang berapa pun satu miliar pun tidak akan bisa bikin 
itu!”. Jadi itu kembali ke pemberdayaan saya mengapa saya bisa 

berdaya? Karena orang tua saya. Mengapa saya berbeda karena guru-

guru saya, karena lingkungan saya, karena orang tua saya, saya memilih 

lingkungan saya itu yang harus kita ajarkan pada anak dan saya yakin 
itu bisa. Kalau kita bersama, maaf saya jadi ini, sebagai kelengkapannya 

saya membuat materi tertulis lengkap dengan tulisan-tulisan saya yang 

sangat konsisten karena ada ini. Tadi malam saya sampai pukul 11.30 
mencari tulisan-tulisan saya yang sangat konsisten mulai tahun 1985 dan 
tahun 1999. Tahun 1999 itu menunjukkan mereka mulai muncul, di sini 

ada foto Mira Lesmana jadi ada suatu generasi muda yang muncul 

sampai pada yang kemarin yang terakhir tulisan saya di BP2N yang 
kemudian judulnya diganti. Judul aslinya adalah Membangun Perfilman 
Nasional Dengan Pendekatan Pemberdayaan, saya taruh aslinya yang 
gantiannya juga saya tempelkan.  

Kemudian walaupun tidak terkait langsung tetapi ada keterkaitan 

Benteng Pemberdayaan Publik yang saya masukkan di Republika, Media 
Indonesia, Indo Pos, Kompas, di Republika adalah Benteng 
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Pemberdayaan Publik, maksudnya apa? Kalau kita terlalu takut dengan 

informasi kita tidak punya benteng, Anda tidak boleh ngomong, pers 
tidak boleh ngomong, Tino tidak boleh ngomong, akhirnya apa? Motong 
punya dia, akhirnya apa? Akhirnya yang kita tonton adalah filmnya Mel 
Gibson yang tentaranya nembak-nembak sesukanya dibikinnya di 

Muangthai, punya dia kita tidak boleh tonton, dipotong. Padahal punya 
dia pasti tidak menunjukkan tentara kita amoral pasti tidak, pasti ada 

sebabnya dia melakukan itu saya percaya walaupun saya tidak 
menonton. Tapi kalau yang dibikin orang luar negeri yang kalau tidak 
Anda potong bukan? Kalau ini dipotong. Kalau itu dipotong maksudnya 

bangsa kita sendiri yang melakukan itu orang asingnya lebih sadis lagi 

dor, dor, dor, dor, dor langsung mati semua karena kita tidak boleh 
nonton itu maka kita nonton punya Mel Gibson, maaf saya jadi 
berpanjang-panjang lagi, maaf.  

Terima kasih sepenuhnya kepada Yang Mulia.  

Wassalamu’alaikum wr.wb.     
 

129. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Saya susah motongnya karena tidak pakai koma,  

 
130. PIHAK TERKAIT : DEDY MIZWAR (BP2N) 

 
 (rekaman tidak terdengar karena tidak memencet mic ) 

 
131. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

Ya, tapi saya rasa semua meyakinkan, rasional, sudah didengar 

semua. Sekarang giliran mungkin selama ini kita hanya saling 
mendengar diri sendiri, tadi tidak ada dialog mungkin juga tidak ada 

kesempatan perdebatan mengenai keputusan-keputusan yang kita buat. 

Sekarang kita dengar mumpung ada forum Mahkamah Konstitusi kita 

dengar semuanya. Silakan dari Pemerintah siapa yang mau kita dengar 
dulu?  

 

132. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG 
LITIGASI, DEP HUKUM DAN HAM) 
 

Terima kasih Yang Mulia agar ahli mempersiapkan diri. Kami 

urutkan itu yang pertama barangkali kesempatannya kami berikan 
kepada Pak Taufik Ismail, yang kedua Pak Almukarram H. Amidhan, 
kemudian Almukarram lagi Pak Fadholi. L Munir 

 
133. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Tiga saja, saya rasa tiga dulu. Iyakan biar sama-sama tiga. 
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Pertama Pak Taufik Ismail, kedua H. Amidhan, ketiga?   

 
134. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG 

LITIGASI, DEP HUKUM DAN HAM) 
 

Kemudian Ibu Huzaimah setelah itu. Pak Fadholi nanti bagian 
periode yang kedua. 

 
135. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

Oh begitu, silakan, silakan berdiri juga biar sama-sama 

meyakinkan.  
Pak Taufik Ismail? 

 

136. AHLI DARI PEMERINTAH : TAUFIK ISMAIL  

 
Yang Mulia Majelis Hakim para hadirin seluruhnya.  
Assalamu’alaikum wr.wb.  
Salam sejahtera bagi kita semua.  
Saya merasa sangat terhormat diundang dalam forum ini. Enam 

tahun represi Orde Lama ditambah dengan 30 tahun represi Orde Baru. 
Bukan 32 karena antara 66 sampai 68 pada waktu itu tidak ada represi, 

itu telah kemudian mengantarkan kita pada masa reformasi pada tahun 
1998.  

Sebuah bendungan besar jebol dan terjadi sebuah perubahan-
perubahan yang sangat besar. Apa yang akan saya kutip di sini 
relevansinya adalah mengenai apa yang kita bicarakan di sini yaitu 

tentang masalah perfilman, mengenai masalah sensor film dan 

sebagainya.  
Ciri yang dibawa oleh perubahan itu ada enam. Tidak terpikirkan 

sebelumnya bahwa ini akan terjadi dalam format dan di dalam intensitas 

yang semacam itu. Pertama, perilaku permisif serba boleh, perilaku 

adiktif serba kecanduan, kemudian sifat brutalistik serba kekerasan, 
kemudian transgresif serba melanggar aturan. Berikutnya perilaku 

hedonistik mau serba enak, mau foya-foya dan ditutup dengan yang 

melingkari semua yang mengebat semuanya itu yaitu sifat materealistik, 
serba benda dan ukurannya uang semua. Ini yang kita hadapi pada 
kebudayaan kita pada hari ini.  

Kemudian di dalam gelombang reformasi yang membawa 

perubahan politik sewindu yang lalu itu ada arus besar, arus besar ini 
sebagaimana digerakkan oleh kelompok permisif dan adiktif ini 
menumpang masuk ke arus tanah air kita dengan sepuluh 

komponennya. Sepuluh komponen ini jaringan pengikatnya itu adalah 
seks. Pertama praktisi sehari-hari seks liar yang bisa gratis, yang bisa 

gratis karena sama-sama suka atau dengan janji membayar dalam 
jaringan prostitusi, ketiga pembuatan film; baik film biasa, maupun film 
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di televisi yang dinamakan sinetron itu merupakan ekspresi syahwat dan 

itu ditonton tidak tanggung-tanggung oleh 170 juta pemirsa. Ketiga, 
penerbit majalah dan tabloid mesum bebas tanpa SIUP menjual wajah 

dan kulit perempuan muda. Keempat, 4,2 juta situs porno dunia. 4,2 juta 
hanya tinggal klik saja itu akan tampak semua imaji-imaji perempuan 

dan laki-laki yang tampak anatominya diperagakan fisiologinya sangat 
mudah dan tidak memerlukan pembayaran. 4,2 juta situs porno dunia, 

seratus ribu situs porno Indonesia. Seorang pengamat di Amerika Serikat 
mengatakan mengenai masalah ini pornografi di internet itu bagaikan 
tsunami setinggi 30 feet (10 meter), melanda seluruh pantai Amerika 

masuk menyerbu. Kami menahannya hanya sanggup dua telapak 

tangan. Kelima, produsen pengecer VCD, DVD biru di Indonesia ini, kini 
Indonesia menjadi surga besar pornografi yang paling murah di dunia. 
Dulu 50 ribu, 30 ribu sekeping, kemudian sekarang sampai tiga ribu, 

anak-anak SMP, anak-anak SD dapat dengan mudah dapat membelinya. 

Keenam, penerbit dan pengedar komik cabul sasarannya adalah anak-
anak sekolah. Ketujuh, penulis novel dan cerpen sastra yang asyik 
dengan alat kelamin manusia. Terbanyak mereka itu perempuan 

fanatikus narsis dan eksibisionis yang rasa malunya sudah terkikis habis.  
 Para kritikus sastra di Malaysia kami juga banyak penulis-penulis 

lucah, penulis-penulis cabul tapi laki-laki, Indonesia, Pak Taufik luar 
biasa perempuan-perempuan apa sebabnya? Saya katakan sebabnya 

rasa malu itu yang sudah terkikis habis. Saya menamakan ini sastra SMS, 
Sastra Mazhab Selangkang, angkatannya adalah Fiksi Alat Kelamin 

disingkat FAK, ini juga berlaku untuk film Indonesia sebagian 
daripadanya SMS juga Sinema Mazhab Selangkang, angkatannya Film 
Alat Kelamin—FAK. 

Kedelapan, produsen dan pengedar narkoba. Tiga juta anak muda 

dicengkeramnya. 40 orang sehari mati karenanya, beban ekonomi 11,3 
triliun. Sembilan, pabrikan dan pengguna alkohol merdeka dijual sampai 

ke desa-desa, di penjual rokok di depan sekolah dalam botol kecil remaja 

bebas membelinya di desa-desa itu diminun sambil menandak dan 

menari. Kesepuluh, produsen dan penghisap nikotin setiap hari orang 
150 orang mati karena 25 penyakit akibat rokok Saudara Sepupu 

narkoba ini, mengapa? Mengapa alkohol, narkoba, dan nikotin termasuk 

dalam konteks kontribusi kategori kontributor arus ini? Karena sifat 
adiktifnya kecanduannya yang sangat mirip begitu pula pembentukan 
ketiga adiksi itu dalam susunan saraf manusianya itu yang interaksinya 

antara seks dengan alkohol narkoba dan nikotin akrab sekali, tidak suka 

dipisahkan. 
 Sidang Hakim yang saya muliakan, sepuluh komponen ini penting 
kita lihat karena dari suatu altitude yang tertentu kita melihat ke bumi 

Indonesia dan nampak sepuluh komponen ini salah satu yang menonjol 
di antaranya ini adalah pembuatan film kita ini. Interaksi ini di 

masyarakat kita profilerasinya apa? Itu penyakit sifilis, gonorhea bisa 
diobati, HIV/AIDS tidak bisa diobati kemudian kasus perkosaan setiap 
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hari ada di koran dan kalau ditanya itu karena mereka menonton VCD, 
DVD porno itu dan kemudian dia ingin melakukannya dan dilakukannya 
oleh anak-anak umur 9-10 tahun itu dengan anak berumur 6-7 tahun di 

rumah. Yang papi, mami tidak ada di rumah, pembantu tidak ada di 
rumah kemudian disetubuhinya, kasus perkosaan. Kemudian nun jauh di 

sana di ujung jalan, aborsi. Jadi keseluruhan ini itu aborsi. Fakultas 
Kedokteran Udayana menyebutkan 23 juta aborsi setahunnya. Jadi 

berarti di negeri kita setiap lima belas menit ada bayi dibunuh mati, luar 
biasa ini ke semua ini secara langsung tidak langsung kait berkait 
dengan sepuluh komponen yang saya sebutkan itu dan sepuluh 

komponen itu saya namakan sebagai gerakan syahwat merdeka.  

Dalam destruksi yang luar biasa ini banyak barokah yang 
diberikan oleh reformasi akan tetapi laknat yang dibawanya juga tidak 
sedikit dan laknat yang tidak sedikit inilah salah satu yang kita bicarakan 

di sini. Saya bukan ahli hukum saya akan memberikan perspektif dari 

segi kebudayaan kita ini. Rasa malu para Hakim yang mulia, rasa malu 
bangsa yang sudah terkikis dan mereka mabuk dengan reformasi ini 
apakah kita bisa bicara dengan kaidah-kaidah agama? Apakah bisa 

berbicara dengan moral? Tidak lagi sekarang, diketawakan! Rasa malu, 
rasa malu. 

 Ada majalah mesum dunia terbit di Indonesia saya menantang 
majalah itu tidak ada sama sekali jawaban untuk mentes mereka, 

redakturnya, penerbitnya. Bagaimana kalau model yang ¾ telanjang, 
9/10 telanjang itu ibu kandung dari pemimpin redaksinya? Atau istrinya? 

Atau adik perempuannya? Atau kakak perempuannya? Malu apa tidak? 
Tidak ada jawaban. Para pembuat film Indonesia bagaimana kalau 
adegan-adegan hubungan badan itu dimainkan oleh ibu kalian? 

Dimainkan oleh kakak kalian? Adik perempuan kalian? Kenapa 

mengeksploitasi yang lain, malu atau tidak? Para Hakim yang mulia saya 
untuk menutup ini saya akan membacakan puisi saya, Tebing Tak 
Tampak Jurang Tak Tampak. Ada enam halaman puisi saya yang 

judulnya Potret Bangsa agak terlalu kepanjangan kalau dibacakan tapi 
itu diperbanyak dan para Hakim yang mulia itu akan nanti disampaikan. 
 

Tebing Tak Tampak Jurang tak Tampak 

 
Di desa kami ada tebing yang curam dan jurang yang dalam.  
Di atas tebing itu ada tanah datar sedikit di sana anak-anak kecil 
bermain-main, berkejar-kejaran, dan melompat-lompat ke sana kemari.  
Ditepi tebing itu dibikin pagar supaya anak-anak dan juga orang dewasa 
tidak terjatuh di dalam jurang.  
Tebing itu tingginya 50 meter jurang itu dalam dan banyak batu-batu 
dan binatang-binatang buas di dasarnya.  
Kalau kau terjatuh di dalamnya akan patah-patah, gegar otak, cacat 
seumur hidup kalau tidak mati. 
Nah, ada anak-anak ABG demonstrasi mengenai pagar di tepi tebing itu.  
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Mereka berteriak begini, “kami menolak pagar dalam bentuk apapun 
kami menuntut kebebasan bermain-main, berkejar-kejaran dan 
melompat-lompat kesana kemari sebebas-bebasnya.  
Pagar itu melanggar hak asasi anak kecil, anak-anak ABG, dan juga 
anak-anak tua. Kami menolak pembatasan dalam bentuk apapun  
Apa itu pagar? Apa itu pembatasan? Kuno! Bongkar itu pagar! Cabut itu 
pagar! Kami mau bebas, sebebas-bebasnya tubuh ini tubuh kami, kami 
merdeka menggunakan tubuh kami semau hati kami. 
Demonstrasi berlangsung dengan hiruk pikuk tapi di sebelah sana 
banyak anak-anak berdiri tidak ikut demo banyak jumlahnya  
Kemudian mereka mendekat kepada aku dan berbisik kepada aku dan 
kawan-kawan aku yang lain. Terkejut kami, oh begitu? Iya Pak. Coba 
perhatikan baik-baik, anak-anak yang demo itu ternyata semua buta 
matanya.  
Jadi mereka tidak bisa melihat tebing, mereka tidak bisa melihat jurang, 
dan anak-anak yang tidak berdemo mengatakan, “Pak jangan dimarahi 
anak-anak itu, jangan dimarahi. Beritahu baik-baik kemudian bawa jauh-
jauh dari tebing ini. 
 

Assalamu'alaikum wr. wb.  
 

137. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
 Wa’alaikumsalam wr. wb. 

Ya, saya mau potong tapi karena kata-katanya mulai pangkal 
seluruhnya dari rangkaian puisi, jadi kalau saya potong di tengah jalan 
nanti alur puisinya hilang nanti dianggap sensor pula.  

Saya persilakan yang kedua, silakan.  

 
138. AHLI DARI PEMERINTAH : K.H. AMIDHAN 

 
Assalamu’alaikum wr. wb. 
Sidang Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. 

Para hadirin sekalian yang saya hormati. 
Saya memang anggota atau pengurus Majelis Ulama Indonesia. 

Nanti akan berbicara secara umum Pak Ketua yang mulia. Lebih jauh 

nanti akan disampaikan oleh rekan saya dari Majelis Ulama ada tiga 
orang lagi. Saya itu kebetulan mantan anggota PAH I perubahan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang 45 orang itu. Saya mengalami betul 
membahas hak asasi manusia ini sampai pagi. Yang kedua, saya 
kebetulan juga mantan anggota Komnas HAM tahun 2002 sampai tahun 

2007 yang lalu. Kebebasan beragama dan termasuk juga kebebasan 

berekspresi atau berpikir di kalangan umat kita sering sebagaimana 
dikemukakan ayat yang disebut dengan la ikraha fiddin atau lakum di 
nukum wa liyadin. Sebenarnya banyak sekali di dalam Al-Qur’an itu ayat-

ayat yang konteksnya terhadap hak asasi manusia dan hak berekspresi.  
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Lama sebenarnya diwacanakan tentang universalitas dari hak 

asasi manusia itu. Apakah Declaration Of Human Right itu universal? 
Pertanyaannya juga apakah human right bersifat universal atau 

partikular? Sudah lama dibicarakan ini. Dan para pakar mengatakan 
bahwa deklarasi itu yang lahir pada tahun 1948 itu merupakan hasil dari 

pergulatan politik, sosial, budaya, dan ekonomi dalam suatu masa pada 
waktu itu. Tentu ada beberapa alasan mengapa universalitas deklarasi 

itu perlu dikritisi dan dipertanyakan? Mungkin bagi masyarakat barat hak 
asasi, hak berekspresi, itu segala-galanya. Tapi bagi negara-negara 
berkembang atau negara-negara Asia pada umumnya termasuk 

Indonesia, di Indonesia ini tidak kurang budaya itu ada 300 lebih budaya 

lokal kita. Jadi Indonesia ini sangat beragam.  
Di dalam agama memang konteks hak asasi manusia itu agak 

pelik juga dibahas karena banyak mazhab di dalam agama Islam. Tetapi 

di Indonesia mayoritas pada umumnya adalah ahlussunah wal jama’ah, 
Syafi’iyah. Jadi oleh karena itu ulama di sini mempunyai pendapat 
tertentu, nanti akan dijelaskan lebih jauh mengenai hak asasi manusia 
itu. Mengenai kebebasan berekspresi itu, mengenai universalitas 

daripada hak asasi manusia itu. Oleh karena itu Sidang Umum MPR pada 
waktu itu memutuskan bahwa universalitas daripada Declaration Of 
Human Right itu harus tunduk kepada suasana dan keadaan domestik. 
Itulah makanya keluar Pasal 28J yang sudah kita ketahui, yaitu dapat 

dibatasi karena ketertiban umum, karena keamanan, karena agama, 
karena moral, dan lain sebagainya. Tapi tidak sembarang untuk dibatasi, 

hak asasi manusia itu tidak bisa, siapapun bisa membatasi, tapi hak asasi 
manusia bisa dibatasi asal dengan undang-undang. Ini saya rasa sudah 
kita ketahui semua.  

Yang kedua, saya ingin mengemukakan deabolisme pemikiran 

dalam Al-Qur’an. Di dalam kitab suci umat Islam, di dalam Al-Qur’an 
dinyatakan bahwa iblis itu termasuk bangsa jin yang diciptakan dari api. 

Apa sebenarnya kesalahan dari iblis itu? Sehingga dia dilempar ke dunia 

dan memang permintaan dia juga. Iblis itu bukan tidak berilmu, bukan 

dia tidak beriman, dia tahu betul siapa itu Allah SWT, malah lebih tahu 
dia dari kita, bukan dia tidak tahu Adam itu diciptakan, tahu dia itu 

semua. Tapi pemikiran yang syaithoniah yang deabolistik ini, iblis itu 
dihinggapi dengan sikap yang membangkang (aba’). Yang kedua dia itu 
juga menganggap dirinya itu hebat (istaghbara) dan dengan itu dia juga 
menentang Tuhannya (fasaqa). 

Sidang Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. 

Pemikiran deabolistik ini sampai hari ini mampu merekrut kroni-kroninya, 
staf-stafnya di dunia ini. Dan tidak sulit sebenarnya untuk 
mengidentifikasikan pemikiran yang bermental deabolistik ini. Yang 

pertama selalu membangkang dan membantah walaupun dia tahu itu 
jelek. Walaupun dia tahu itu menyengsarakan orang lain. Tapi dia selalu 

membangkang dan membantah. Itu di dalam sejarah keagamaan 
misalnya Fir’aun, itu dia yakin ada Tuhan, dia tahu itu tapi sifat 
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deabolistiknya itu dia membangkang dan membantah. Di dalam dunia 

Islam diabolisme itu disebut dengan Al-Inaddiiyah.  
Yang kedua, pemikiran diabolik ini bersifat takabur, sombong, 

angkuh, congkak, arogan. Pengertian takabur ini dijelaskan di dalam 
hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang 

artinya, “sombong ialah menolak yang haq dan meremehkan orang lain”, 
al kibru bathalal haq wal ghamdunnas, artinya orang yang mengikuti 

kebenaran sebenarnya dinyatakan di dalam Al-Qur’an atau Hadits Nabi 
S.A.W. dianggap oleh dia itu dogmatis, ah itu literalis, ah itu logosentris, 
ah itu fundamentalis, ah itu konservatif, dan sebagainya.  

Yang ketiga, ciri pemikiran diabolisme ini ialah mengaburkan dan 

menyembunyikan kebenaran, talbis wa kidma’al haq. Pemikiran diabolik 
ini bukan tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, namun dia 
sengaja memutarbalikkan data dan fakta yang bathil dipoles, dikemas 

sedemikian rupa sehingga seolah-olah nampak hak. 

 Sidang yang mulia, sekarang ini pemikiran diabolistik inilah yang 
sekarang menghujat semua pemikiran keagamaan yang benar dan yang 
haq sekarang ini. Yang kedua, saya ingin mengemukakan, saya 

kebetulan membaca surat dari Barak Husein Obama kepada rekannya di 
Pakistan Ikramullah Khan. Di dalam suratnya itu dia mengatakan bahwa 

dia dan kaitannya dengan Indonesia, dia empat tahun di Indonesia dan 
ayah tirinya seorang muslim. Nama Barak itu dia bilang itu berkat, 

Husein itu walaupun dikaitkan dalam Saddam Husein katanya dalam 
surat itu, tetapi itu artinya baik dan sebagainya. Dia berinteraksi dengan 

banyak muslim ketika dia di perguruan tinggi dia bilang ini, di Harvard 
University  dan sebagainya. Yang saya catat di sana dia mengatakan 
memang manusia itu equal, manusia itu sama, tetapi manusia itu sendiri 

yang membedakan dia satu sama lain karena perbuatannya. Di situ 

tegas dia mengutip yang sering dia dengar katanya yaitu dua hadits dan 
satu ayat. Haditsnya itu berbunyi, “la yu’minu ahadukum hatta yuhibbuli 
akhi kama yuhibbuli nafsi”, tidak sungguh kamu beriman kalau kamu 

tidak mencintai saudaramu, seperti kamu mencintai kamu sendiri. Yang 

kedua, dia mengutip ayat itu, “al fitnatu ashaddu minal qattan” dia 
disebutkan di situ the appreciant is worst than slaughter, fitnah itu lebih 
jahat dari pembunuhan.  

Ketua yang saya muliakan, dia memandang HAM itu, itu 
persamaan persaudaraan, tidak boleh diutik itu, tetapi dia juga 
mengatakan tidak boleh HAM itu sebebas-bebasnya, sehingga bisa 

memfitnah orang lain. Itu yang dia katakan dan Ketua yang mulia, 

seperti sekarang ini itu penayangan-penayangan tiga hal yang selalu 
diprotes oleh MUI: 
1. Pornografis  
2. Violent (Kekerasan) 
3. Mistik 

Dan kalau itu tidak dibatasi dan tidak ada lembaga yang menyortir 
yang semacam itu mau apa kita bangsa ini? Karena menurut ahli 
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psikologi, gambar itu sangat tajam merasuk ke dalam pemikiran dan 

ingatan seseorang daripada hanya tulisan. 
 Saya kira demikian, terima kasih. 

 Assalamu’alaikum wr. wb. 
 

139. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

 Wa’alaikumsalam wr. wb. 
 Wah ini lebih tidak lagi bisa diinterupsi, karena khotbah ini.  

Baik, saya persilakan yang terakhir hanya kalau bisa tidak lebih 

dari sepuluh menit. Silakan yang nomor tiga siapa? 

 
140. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI 

DEP HUKUM DAN HAM) 

 

 Silakan yang terhormat Pak Ida Made Sagita, kami tukar Yang 
Mulia. 
 Terima kasih. 

 
141. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
 Oh, silakan! 
  

142. AHLI PEMERINTAH : IDA MADE SUGITA, S. Ag.  

 
 Majelis Hakim yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin yang hadir 
pada sidang ini. 

 

143. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

 Ditegakkan biar tidak repot.   

 

144. AHLI PEMERINTAH : IDA MADE SUGITA, S. Ag.  
 

 Serta rekan-rekan penulis yang berprestasi yang saya hormati. 

Saya tadi menyimak puisinya Pak Taufik Ismail tentang pagar tadi, yang 
mana pagar itu dibuat untuk mempagari jurang yang sangat dalam 
sekali. Kami merasa, kami sebagai anak muda tidak bisa hanya dikatakan 

bahwa pagar itu jangan mendekat pagar, nanti kamu jatuh di sana ada 

jurang. Pemikiran teman-teman saya yang muda, jangan larang kami 
untuk mendekati pagar itu, melihat jurang. Itu menurut pemikiran kami, 
jangan dilarang kamu mendekati, bolehkah kami melihat jurang itu 

dengan melalui pagar itu? Itu pemikiran anak muda. Jangan langsung 
dilarang bahwa tidak boleh dekat pagar.  

Itu kami sedikit menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Pak 
Taufik Ismail.  



 41 

Dalam hal ini kami dari Hindu akan sedikit membacakan apa yang 

kami tulis untuk LSF ini. Bersama ini kami ingin menyampaikan LSF 
merupakan lembaga Pemerintah yang dibuat untuk mengontrol atau 

sebagai penyaring tiap tayangan atau tampilan suatu pertunjukan yang 
disampaikan melalui media cetak maupun melalui media elektronik yang 

ditayangkan di televisi-televisi maupun layar lebar, karena akan dinikmati 
oleh berbagai kalangan masyarakat yang memiliki keragaman latar 

belakang kehidupan dan budaya serta tingkatan hidup yang berbeda. 
Maka dari itu kami menyampaikan untuk mencapai ketertiban, 
keamanan, dan kenyamanan kepada semua orang dipandang sangat 

perlu LSF untuk bekerja secara baik dan profesional dengan 

mengedepankan suatu kebebasan yang memiliki keterbatasan yang 
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J yang berbunyi, 
“setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 

tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Ayat (2), 

“dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”. Yang juga 
dalam Hindu disampaikan untuk melaksanakan atau menciptakan hasil 

karya mengacu pada empat ajaran kebenaran yaitu kebenaran kerja 
manusia bekerja harus berusaha, bekerja, berbuat demi 

perikemanusiaannya yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan 
kesejahteraan keluarga pada umumnya. Kebenaran yang kedua 
kebenaran sentosa, berarti berusaha mencapai kedamaian lahir dan 

batin dan diri sendiri baru kemudian di lingkungan keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara tanpa adanya kebahagiaan dan kedamaian dalam diri 
akan sangat sukar mewujudkan kesentosaan dalam keluarga apalagi 

dalam bangsa dan negara. Kebenaran sejati, melakukan suatu kewajiban 

untuk menjamin kesejahteraan dan kedamaian keluarga serta selalu 

mengutamakan kepentingan umum di samping kepentingan pribadi. 
Kebenaran putus berarti melakukan kewajiban dengan penuh keikhlasan, 

beramal, dan bertanggung jawab demi terwujudnya keadilan masyarakat 

dan selalu mengutamakan keutamaan budi yang baik untuk menjauhkan 
diri dari noda dan dosa yang menyebabkan moral menjadi rusak.  

Moral manusia akan menjadi rusak apabila nafsu dan ego tidak 

mampu dikendalikan karena nafsu atau keinginan yang dapat 

memberikan kepuasan atau kesejahteraan hidup. Kepuasan atau 
kenikmatan tersebut memang merupakan salah satu tujuan atau 
kebutuhan manusia karena manusia memiliki sepuluh indria, yaitu: 

1. keinginan untuk mendengar  
2. keinginan untuk merasakan sentuhan  

3. keinginan untuk melihat 
4. keinginan untuk mengecap 



 42 

5. keinginan untuk mencium  

6. keinginan untuk memegang sesuatu 
7. keinginan untuk bergerak jalan  

8. keinginan untuk membuang kotoran 
9. keinginan untuk kenikmatan dengan kelamin 

10. keinginan untuk berkata 
 

Kesepuluh indria ini menyebabkan manusia berbuat sesuatu 
karenanya betapa pentingnya indria tersebut. Perasaan ingin tahu 
senantiasa menyebabkan manusia ingin memiliki pengetahuan adalah 

diakibatkan manusia mempunyai indria itu juga. Namun indria tersebut 

perlu dikembalikan karena ia sering juga menjerumuskan manusia.  
Indria sering diumpamakan seperti kuda liar yang kalau dapat 

dikendalikan akan merupakan kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu 

apabila suatu hasil karya selalu menggunakan dasar empat kebenaran di 

atas dan mengendalikan sepuluh indria yang ada pada manusia serta 
menyampaikan hasil karyanya sesuai dengan lima pedoman atau 
pertimbangan yang harus diperhatikan juga. 

1. tujuan, tujuan dibuat film tersebut untuk apa? Apakah bermanfaat 
untuk masyarakat atau berguna bagi manusia lain? 

2. kemampuan sumber daya manusia, baik materil maupun morilnya  
3. tempat dimana film itu harus ditayangkan, sesuai tidak dengan 

lingkungan sekitarnya? 
4. waktu saat film itu ditayangkan, hasil karya itu ditontonkan. Kapan 

waktunya harus ditontonkan? 
5. dasar hukum, landasan apa yang mendasari hasil karya itu sehingga 

dapat berguna bagi kesejahteraan masyarakat yang tidak 

bertentangan dengan aturan-aturan? Apabila setiap hasil karya selalu 

memperhatikan kelima pertimbangan di atas akan dapat 
menghasilkan suatu hasil karya yang baik untuk manusia. Di sini kami 

ada mengutip seloka yang ada dalam Sarasa Musjaya bunyinya di 
antara semua makhluk hidup menjelma menjadi manusia yang paling 

utama karena dia mampu memperbaiki dirinya dari perbuatan buruk 
dengan melakukan perbuatan yang baik.  

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih Yang Mulia 

atas waktunya pada semua kami akhiri dengan ohm shanti, shanti, 
shanti ohm, semoga damai selalu.   
 

145. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Baik, terima kasih.  
Sekarang pukul 12 kurang 4 menit biasanya kita pukul 12 istirahat 

dulu begitu masuk lagi tapi karena memang ini agak banyak saya lagi 
menawarkan, misal pihak terkait tidak langsung inikan ada empat. Apa 

mungkin lima menit-lima menit saja? Misalnya Pak Deddy (BP2N) lima 
menit, terus Konfiden, DKJ, KPAI empat itu lima menit-lima menit 
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setelah itu kita istirahat baru masuk lagi pukul dua bisa ya?  

Oke. Kalau begitu saya persilakan jadi dua yang diajukan oleh 
Konfiden dikaji mana duluan atau BP2N lebih dahulu karena dari tadi 

disebut-sebut (...) 
 

146. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELCIA CHAN, S.H., M.H.  
 

Mohon maaf Majelis untuk dari DKJ dan Konfiden sepengetahuan 
kami belum menerima surat panggilan karena yang bersangkutan juga 
berkomunikasi dengan kami, jadi nampaknya (...) 

 

147. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 
Sudah ada belum dari DKJ?  

Belum datang? 

 
148. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELCIA CHAN, S.H., M.H.  

 

Belum Pak,  
 

149. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Belum ada ya?  
Oke, kalau begitu saya persilakan BP2N dulu. Berdiri saja biar 

meyakinkan.  
 

150. PIHAK TERKAIT : DEDDY MIZWAR (BP2N) 

 

Assalamu’alaikum wr.wb.  
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.  

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Untuk 

BP2N persoalannya sudah selesai sebenarnya Pak. Sejak ada Rancangan 

Undang-Undang yang sudah dibuat oleh BP2N yang juga membahas 
tentang masalah Lembaga Sensor Film. Jadi tinggal bagaimana 

Pemerintah mendorong ini agar segera DPR membahas mengenai 

Rancangan Undang-Undang tersebut, karena menurut kami persoalan 
perfilman bukan hanya masalah Lembaga Sensor Film. Berbagai hal 
menyangkut masalah perfilman, maka kadang-kadang saya bertanya 

sebetulnya ini Pemohon ini ingin memajukan industri film atau hanya 

sekedar ingin berekspresi bebas? Sedangkan kebebasan itu sendiri harus 
diatur untuk menyelamatkan kebebasan.  

Saya punya duit boleh beli mobil suka-suka saya. Tapi begitu saya 

masuk ke jalan raya ada aturan dimana saya bisa mentaati hak-hak 
orang lain juga. Jadi saya tidak sependapat andaikata memang Lembaga 

Sensor Film apapun namanya itu ditiadakan sehingga perfilman beredar 
tanpa aturan. Walaupun Lembaga Sensor Film saat ini bukanlah lembaga 



 44 

sensor yang ideal, Maka kami membuat Rancangan Undang-Undang 

dengan lembaga penilai film atau apapun namanya yang akan kita bahas 
bersama, klasifikasi sendiripun harus dibicarakan bersama apa itu? Saya 

rasa akan tidak nyaman apabila kita sedang menonton film tiba-tiba di-
stop, karena masalah ada penonton yang di bawah umur. Petugas 

kepolisian menyetop pertunjukan film tadi. Saya kira juga ada hak 
pengusaha bioskop yang harus kita tanya mungkin juga keragaman dari 

masyarakat kita berbagai pendapat yang harus kita bicarakan. Saya tidak 
ingin tiba-tiba anak saya nonton di bioskop dan dibakar bioskop itu, 
makanya ini ingin memajukan industri film atau hanya berbicara tentang 

kebebasan berekspresi, menerima informasi BP2N menyangkut industri 

film.  
Nah, jadi memang harus diubah Lembaga Sensor Film kinerjanya, 

karena kalau kita lihat sekarang industri televisi sendiri sudah sepuluh 

stasiun swasta nasional yang telah rata-rata kalau kita lihat 120 jam. 

Dalam satu hari harus sensor belum televisi swasta, lokal bagaimana 
kinerja Lembaga Sensor Film ini yang cuma satu hari dua tim bekerja, 
saya tidak mengerti bagaimana menilainya. Tumbuh resistensi yang 

tinggi dari masyarakat terhadap tayangan televisi dan luar biasa ini 
orang memang arus informasi dan kita harus melihat memang harus 

diperbaharui kinerja lembaga sensor dan aturan-aturannya. Jadi saya 
tidak sependapat kalau lembaga tadi apapun namanya ditiadakan hanya 

untuk kebebasan ekspresi semata, tapi juga kenyataannya lembaga 
sensor film saat ini harus diperbaharui apapun bentuknya nanti. Saya 

kira untuk itulah kita harus duduk bersama bukan untuk menggugurkan 
sebuah peraturan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
kebebasan berekspresi dan mengorbankan industri film itu sendiri. Saya 

kira itu saja yang saya sampaikan.  

Terima kasih.  
Assalamu’alaikum wr. wb. 

 

151. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Baik, terima kasih. Kalau begini kayaknya Nagabonar jadi 3 ini, 
Nagabonar jadi 3. Baik sekarang saya undang KPAI (Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia), lima menit Ibu ya! 

 
152. PIHAK TERKAIT : MASNA SARI (KPAI) 

 
Terima kasih, assalamu’alaikum wr. wb.  
Majelis Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi yang kita muliakan 

semua. Hadirin yang kami hormati, untuk tidak keluar dari jalur lebih 

baik saya secara tertulis saya sampaikan bahwa untuk dan atas nama 
KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), kami menyampaikan 
beberapa hal. Yang pertama perihal perlindungan hak-hak anak dalam 

Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.  
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Yang pertama adalah anak termasuk subjek dan warga negara 

yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya dari serangan 
orang lain termasuk menjamin peraturan perundang-undangan yang pro 

dengan hak anak. Bahwa berdasarkan Pasal 28B ayat (2) tersebut 
adalah setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Bahwa dengan demikian anak mempunyai hak 

konstitusional atas kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang, 
hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa hak atas 
tumbuh kembang anak mencakup bukan saja aspek fisik namun juga 

psikis, mental, moral, spiritual, sosial, dan alam pikiran anak. Bahwa hak 

anak untuk hidup kelangsungan hidup tumbuh kembang secara eksplisit 
juga tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya kita sebut Undang-Undang 

Perlindungan Anak, itu disebut sebagai prinsip di dalam undang-undang 

perlindungan anak. Bahwa prinsip itu merupakan harmonisasi Pasal 6 
dari Konvensi PBB tentang hak anak selanjutnya kita sebut dengan 
KHA—Konvensi Hak Anak yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden 

Nomor 36 Tahun 1990 yang kemudian secara eksplisit dituangkan 
sebagai prinsip-prinsip dasar di dalam Undang-Undang Perlindungan 

Anak. Bahwa dengan demikian Pasal 4 dari Undang-Undang 
Perlindungan Anak tersebut adalah perwujudan dari hak konstitusional 

anak yang mengacu dan bersumber kepada Pasal 28B ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945. Bahwa oleh karena secara yuridis konstitusional 

absah menjamin perlindungan anak guna pemenuhan hak anak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perihal hak tumbuh 

kembang anak di dalam Konvensi Hak Anak pada intinya terdapat hak 

untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan 
dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup secara memadai untuk 

perkembangan fisik, mental, dan spiritual, moral, dan sosial anak. Bahwa 

secara faktual telah adanya kasualitas antara tumbuh kembang anak dan 

produk penyiaran, ataupun film, ataupun informasi yang dinilai tidak 
sehat, destruktif, dan mempengaruhi pertumbuhan mental sosial, moral, 

dan alam pikiran anak.  

Bahwa secara qua normative berbagai peraturan perundang-
undangan sudah mengakui adanya kasualitas antara efek isi siaran 
maupun film dan informasi yang tidak sehat, destruktif, dan 

mempengaruhi pertumbuhan mental, sosial, moral, dan alam pikiran 

anak. Hal itu dapat ditunjukkan dengan adanya fakta-fakta qua 
normative antara lain Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran yang kita sebut selanjutnya Undang-

Undang Penyiaran yang mewajibkan isi siaran memberikan perlindungan 
dan pemberdayaan kepada anak-anak dan remaja. Kemudian Pasal 36 

ayat (5) Undang-Undang Penyiaran juga yang melarang isi siaran antara 
lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan atau bohong. 
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Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan 

narkotika, dan obat terlarang, mempertentangkan suku, agama, ras, dan 
antar golongan. Bahwa dengan demikian secara qua normative absah 
dan diakui adanya pembatasan penyiaran untuk perlindungan anak dan 
remaja. Bahwa oleh karena itu pembatasan dalam isi siaran yang dicabut 

di dalam Undang-Undang Penyiaran adalah relevan sebagai jaminan 
untuk perlindungan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28B Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa karena itu pembatasan hak 
berekspresi dengan adanya Lembaga Sensor Film adalah absah dan 
yuridis konstitusional dan justru merupakan jaminan terhadap hak 

konstitusional orang lain termasuk anak-anak untuk hidup, tumbuh, dan 

kembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  
Kemudian yang kedua perihal tunduknya setiap orang pada 

pembatasan hak dan kebebasan untuk menjamin dan menghormati hak 

dan kebebasan orang lain. Yang pertama adalah hak dan kebebasan 

orang lain menjalankan hak-haknya dibatasi dengan hak dan kebebasan 
orang lain. Yang kedua berdasarkan Pasal 28J—seperti yang tadi 
disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Pasal 28J dari Undang-Undang 

Dasar 1945 dalam menjalankan kebebasannya setiap orang wajib tunduk 
kepada pembebasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud 

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak 
dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, 
ketertiban umum, dan suatu masyarakat yang demokratis. Bahwa 

dengan demikian dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin adanya 
pembatasan hak dan kebebasan dari setiap orang sehingga hak 
berekspresi bukan bebas secara liberal dan total tanpa batasan-batasan 

dengan atau menurut undang-undang.  

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 28J Undang-Undang 
Dasar 1945 pembatasan hak berekspresi yang bertentangan dengan hak 

dan kebebasan orang lain yang ditetapkan dengan undang-undang 

adalah absah dan konstitusional. Bahwa dalam ketentuan hukum 

nasional yang berlaku di Indonesia kebebasan berekspresi bukan hal 
yang mutlak. Oleh karenanya kebebasan berekspresi berhadapan 

dengan berbagai bentuk norma hukum atau larangan bahkan kebebasan 

berekspresi dapat dipidana seperti hal terjadinya pembuatan perbuatan 
pornografi misalnya yang diatur dalam KUHPidana Pasal 282, 283, Pasal 
532 dan 533 KUHPidana. Bahwa selain itu dalam beberapa instrumen 

atau konvensi internasional ditentukan bahwa jaminan kebebasan 

berekspresi bukan merupakan hal yang mutlak di dalam International 
Covenant on Civil and Political Rights ditentukan bahwa beberapa hak 
tidak dapat dihempang, namun bukan tidak termasuk hak berekspresi.  

Bahwa kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak namun tidak 
boleh melanggar hak anak dan diseimbangkan dengan hak anak untuk 

bebas dari kekerasan seksual dan privasi anak. Bahwa berdasarkan 
beberapa rujukan yang mendukung perlunya menjaga anak dari 
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informasi tidak sehat dan pornografi misalnya Pasal 34 dari Konvensi Hak 

Anak yang diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, opsional 
protokol KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak, dan pornografi 

anak. Hal yang ketiga perihal hak anak untuk perlindungan dari isi siaran 
film, informasi yang tidak sehat, atau produk telematika yang merusak 

tumbuh kembang anak.  
Satu, bahwa untuk menjamin pelaksanaan tumbuh kembang anak 

maka tepat dan berguna jika memberikan pengaturan hukum yang 
melindungi anak dari informasi yang tidak sehat isi siaran film ataupun 
produk telematika yang destruktif, porno, kekerasan, takhayul dalam 

beberapa jenis dan bentuknya. Bahwa pengaruh dari informasi yang 

tidak sehat isi siaran film ataupun produk telematika yang destruktif, 
porno, kekerasan, takhayul dalam berbagai jenis atau bentuknya itu 
memiliki kasualitas terhadap anak sebagai subjek atau orang yang 

secara yuridis konstitusional berhak atas perlindungan dari kebebasan 

berekspresi orang lain. Bahwa secara faktual dapat dipertimbangkan 
berbagai fakta dan data antara lain menunjukkan situasi seksual child 
abuse pada anak dapat ditilik dari beberapa studi dan laporan yang 
pertama studi dari Universitas Gajah Mada tahun 1999 mengenai (...) 

 

153. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Supaya singkat barangkali karena tertulisnya ada tidak usah 
dibaca semua nanti bisa disampaikan  

 
154. PIHAK TERKAIT : MASNA SARI (KPAI) 

 

Nanti akan kami sampaikan ada beberapa studi dari Gajah Mada, 

studi dari Hamid tahun 2002 dan ada lagi data yang senada dari PKPA—
tidak perlu saya bacakan nanti akan saya lampirkan. Saya lanjutkan 

bahwa selanjutnya pemenuhan hak-hak anak untuk bebas dari informasi 

yang tidak sehat termasuk isi siaran film produk telematika dan lain-

lainnya sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 
Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi juga sesuai dengan 

prinsip dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yakni menjamin 

perlindungan anak penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the 
best interest of the child) yang dituangkan ke dalam pasal-pasal Undang-
Undang Perlindungan Anak bahwa dapat ditambahkan bahwa prinsip 

kepentingan terbaik bagi anak diadopsi dari Pasal 3 ayat (1) Konvensi 

Hak Anak dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama 
dalam semua tindakan untuk anak baik oleh institusi kesejahteraan sosial 
pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, 

ataupun badan legislatif sehingga dapat ditegaskan bahwa ketentuan 
Pasal 3 dari Konvensi Hak Anak meminta negara dan pemerintah serta 

badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak 
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atas semua tindakan mereka yang tentunya menjamin bahwa prinsip 

(the best interest of the child) menjadi pertimbangan utama memberikan 
prioritas lebih baik bagi anak-anak dalam membangun masyarakat yang 

ramah anak.  
Bahwa dengan alasan di muka pembatasan hak berekspresi yang 

berdasarkan undang-undang adalah guna menjamin perlindungan hak 
konstitusional anak sebagaimana disebut Pasal 28B ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945. Bahwa pembatasan terhadap kebebasan tersebut 
adalah informasi yang tidak sehat, vulgar, porno, kekerasan, dan bentuk-
bentuk destruksi lainnya bagi tumbuh kembang anak termasuk karya 

seni film adalah sesuai atau comformity dengan prinsip kepentingan 
terbaik bagi anak dan hak tumbuh kembang anak yang dituangkan di 
dalam Undang-Undang Perlindungan Anak guna melindungi anak dari 
eksploitasi dan kekerasan seksual. Bahwa pembatasan kebebasan 

tersebut dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia secara qua 
normative sudah diakui ada pembatasan-pembatasan termasuk pula 
Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers, dan KUHPidana.  

Demikianlah yang dapat kami sampaikan sidang yang terhormat 

untuk dapat dipertimbangkan keberadaan dari LSF yang menurut kami 
adalah lembaga yang menyelenggarakan sebagian dari urusan 

pemerintah dalam bidang penyensoran adalah berarti di sini LSF 
menjalankan sebagian urusan eksekutif dan misinya adalah untuk 

merealisasikan pembatasan hak kebebasan dari orang untuk 
melaksanakan haknya sebagai dijamin di dalam Pasal 28J dalam konteks 

perlindungan anak dan informasi tidak sehat, maka LSF tetap diperlukan 
keberadaannya di negeri kita ini  

 

155. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Baik  

 

156. AHLI DARI PEMERINTAH  : MASNA SARI (KPAI) 

 
Assalamu’alaikum wr. wb. 

 

157. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Wa’alaikumsalam.  
Terima kasih, Baik Saudara-Saudara kita akan lanjutkan nanti 

mendengar keterangan Ahli dari Pemohon sesudah kita masuk siang tapi 
supaya cicil begitu ya, ini ada satu lagi Ahli yang diajukan oleh 
Pemerintah yang merupakan Komisi Negara, KPI (Komisi Penyiaran 

Indonesia) kalau tadi KPAI (Komisi Perlindungan Anak), nah sekarang 
Komisi Penyiaran Indonesia. Barangkali kita persilakan ini yang terakhir 
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untuk sesi ini saya persilakan Ibu Pety. Di depan juga boleh bawa 

laptop-nya  

 

158. AHLI DARI PEMERINTAH : FETTY FAJRIATI MIFTAH, M.E. (KPI) 
 

Salam sejahtera dan selamat siang Majelis Hakim yang saya 
hormati dan Bapak Ibu yang hadir di sini yang juga saya hormati dan 
saya segani.  

Pak Ketua Hakim perkenankan saya mungkin barangkali melebihi 

lima menit tapi mudah-mudahan insya Allah tidak lebih dari sepuluh 
menit. Karena ini suara KPI seluruh Indonesia dan kami KPI Pusat 

mewakili.  

Kami sampaikan dulu bahwa pandangan dari Komisi Penyiaran 

Indonesia atas pengujian Undang-Undang Perfilman Nomor 8 Tahun 
1992 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.  

Pengantar Majelis Hakim yang kami muliakan dan seluruh 

undangan, ada alasan yang kuat dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk 
memperhatikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 
tentang Perfilman khususnya Undang-Undang Perfilman yaitu karena 

bagian mengingat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran atau Undang-Undang Penyiaran salah satu pertimbangan 

mengingatnya adalah mencantumkan Undang-Undang perfilman, jadi 
sebagai konsideran. Selain itu dalam batang tubuh penyiaran 

dicantumkan juga kewajiban untuk mencantumkan tanda lulus sensor 
atas isi siaran yang berbentuk film dan atau iklan yaitu pada Pasal 47 

Undang-Undang Penyiaran. Kesamaan pemikiran atas latar belakang 
Undang-Undang Perfilman dan Undang-Undang Penyiaran di sini kami 
sampaikan seperti Undang-Undang Penyiaran salah satu hal penting 

yang menjadi pertimbangan dalam membentuk Undang-Undang 

Perfilman adalah bahwa film sebagai suatu karya cipta seni dan budaya 
yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar mempunyai 
peranan penting bagi pengembangan budaya bangsa sebagai salah satu 

aspek peningkatan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional.  

Perkembangan reformasi atas negara dan bangsa ini rupanya 
sangat signifikan mempengaruhi pemikiran-pemikiran para pembuat 
Undang-Undang Penyiaran di Tahun 2002, enam tahun lalu telah 

lahirnya Undang-Undang Perfilman. Beberapa pertimbangan dalam 
perumusan latar belakang dibuatnya Undang-Undang Penyiaran menjadi 

lebih lengkap dengan unsur perlindungan hak asasi manusia yang 
tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.  

Pertimbangan-pertimbangan dimuat di halaman muka Kitab 

Undang-Undang Penyiaran ini antara lain saya bacakan saja yaitu satu 

bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh 
informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia 
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dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara 
kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian bahwa 
siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan ini kita bicara 

untuk televisi serentak dan bebas memiliki pengaruh yang besar  dalam 
pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak. Maka 

penyelenggaraan penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga 
nilai-nilai moral tatasusila budaya kepribadian dan kesatuan bangsa yang 
berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang 

Adil dan Beradab, meskipun pertimbangan-pertimbangan yang sama 

tidak menjadi perumusan latar belakang dibuatnya Undang-Undang 
Perfilman tetapi di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Perfilman jelas 
tercantum kesamaan pemikiran dengan Undang-Undang Penyiaran yaitu 

pada Pasal 2. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perfilman disebutkan 

bahwa, “penyelenggaraan perfilman di Indonesia dilaksanakan 
berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945”.  

Hal ini sejalan dengan rumusan Pasal 2 Undang-Undang 

Penyiaran bahwa penyiaran dilaksanakan atau diselenggarakan 
berdasarkan dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan asas manfaat, adil, 

dan merata, kepastian hukum, keamanan keberagaman, kemitraan, 
etika, kemandirian, keterbatasan, kebebasan, dan tanggung jawab. 

Kemudian berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Penyiaran dinyatakan 
bahwa perfilman Indonesia diarahkan pada:  

a. pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa  
b. pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan 

harkat dan martabat manusia  

c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa,  

d. peningkatan kecerdasan bangsa  
e. pengembangan potensi kreatif di bidang perfilman  

f. keserasian dan keseimbangan di antara berbagai kegiatan dan jenis 

usaha perfilman  

g. terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan  
h. penyajian hiburan yang sehat sesuai norma-norma kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara  

Kemudian hampir menyerupai Pasal 5 dari Undang-Undang 
Penyiaran yang menyatakan bahwa penyiaran diarahkan untuk 
menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga dan meningkatkan 

moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia, menjaga dan mempererat persatuan dan 
kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin 

nasional, menyalurkan pendapat umum serta tetap mendorong peran 
aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta 

melestarikan lingkungan hidup, mencegah monopoli kepemilikan dan 
mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran, mendorong 
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kekuatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan 

dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi, memberikan 
informasi yang benar seimbang dan bertanggung jawab, dan juga 

memajukan kebudayaan nasional  

Pasal 4 Undang-Undang Perfilman mengamanatkan bahwa 

perfilman di Indonesia dilaksanakan dalam dalam rangka memelihara 
dan mengembangkan budaya bangsa dengan tujuan menunjang 

terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Sementara Pasal 3 Undang-
Undang Penyiaran menyatakan bahwa penyiaran dilaksanakan dengan 
tujuan memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri 

bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

memajukan kesejahteraan nasional dan kesejahteraan umum dalam 
rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan 
sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.  

Begitu signifikannya persamaan latar belakang, arah, tujuan dan 

maksud, dan fungsi dari pelaksanaan kedua undang-undang tersebut 
maka dapat kami Komisi Penyiaran Indonesia katakan bahwa Undang-
Undang Perfilman berada pada koridor yang tidak bertentangan dengan 

Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap 
orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial serta berhak untuk 
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran 
yang tersedia. Pasal 28F memungkinkan bagi orang menggunakan 

kebebasan itu untuk berekspresi, antara lain dalam suatu karya seni film. 
Namun kami berpendapat kebebasan berekspresi itu dalam karya film 
tidak harus dimaknai dengan kebebasan yang tidak terbatas. Karena ada 

hak asasi manusia lain yang harus juga dihargai dan norma-norma 

agama yang harus ditaati serta nilai-nilai budaya yang juga harus 
dijunjung tinggi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28J Undang-

Undang Dasar 1945 yang tidak perlu saya bacakan Majelis Hakim.  

Oleh karena itu Komisi Penyiaran Indonesia menyatakan bahwa 

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perfilman tentang sensor film dan pasal 
lainnya yang tersebut di dalam pengajuan judicial review masih sangat 

signifikan. Dalam hal ini kami tidak sampaikan karena barangkali Majelis 

tidak perlu nanti saya tuliskan saja di sini lengkap, masih sangat 
signifikan untuk dipertahankan. Pasal-pasal ini tidak bertujuan untuk 
memasung kreativitas para pembuat film melainkan memberikan batasan 

agar kreativitas yang dihasilkan dari suatu karya film tidak berbenturan 

dengan nilai-nilai budaya dan norma-norma agama yang masih kental 
dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Alasan kuat yang mendukung 
Komisi Penyiaran Indonesia untuk mempertahankan pasal-pasal yang 

terkait dengan penyensoran film oleh Lembaga Sensor Film Indonesia 
adalah bahwa apabila sudah habis masa tayang di bioskop maka dengan 

serta merta industri penyiaran akan menayangkan film-film layar lebar 
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itu ke layar televisi melalui free to air television. Seperti yang terjadi 
dengan Nagabonar kemarin dia awal tahun baru sudah disiarkan padahal 
baru beberapa bulan saja ditayangkan atau di putar di bioskop, ini 

artinya bahwa masyarakat di 33 provinsi di Indonesia akan secara gratis 
dan tanpa bisa menolak dapat melihat tayangan film itu di layar televisi 

mereka. Saat ini saja Bapak-Bapak Majelis Hakim yang mulia masih sulit 
bagi Komisi Penyiaran Indonesia untuk menertibkan tayangan-tayangan 

televisi yang sebenarnya sudah disensor oleh Lembaga Sensor film atau 
LSF dan lebih dari seribu pengaduan yang diberikan masyarakat ke 
Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun lalu hal yang paling atas 

tayangan televisi baik kemudian tayangan televisi yang dari bioskop 

adalah banyaknya film dan sinetron yang mengandung unsur seks, 
kekerasan, dan mistik.  

Masyarakat juga mengeluhkan film dan sinetron lebih berpihak 

kepada masyarakat kota-kota besar padahal penonton televisi bukan 

masyarakat Jakarta atau beberapa kota besar saja. Masyarakat 
menganggap bahwa film dan sinetron yang ada di televisi baik yang 
turun dari bioskop ataupun yang khusus dibuat sebagai serial televisi 

mempromosikan gaya hidup hedonisme, kehidupan seks bebas, dan 
mengandung propaganda hubungan sejenis yaitu lesbian dan homo dan 

anti keperawanan. Ini berdasarkan pengaduan dari masyarakat yang 
kami terima dan masih ada LSF saja masyarakat masih mengadukan hal 

ini dan masih mengganggap bahwa sebagian film yang diputar di 
bioskop ataupun yang tayang di televisi tidak sesuai dengan nilai-nilai 

budaya dan agama yaitu seperti yang tadi kekerasan seks dan mistik 
kandungannya. Bisa dibayangkan bagaimana terjadinya bila tidak ada 
sensor dan LSF. Padahal Undang-Undang Penyiaran tidak 

mengamanahkan Komisi Penyiaran Indonesia tidak menganjurkan atau 

memerintah Komisi Penyiaran Indonesia untuk melakukan sensor 
terhadap film maupun sinetron.  

Dari catatan pelanggaran yang ada di Komisi Penyiaran Indonesia 

menunjukkan aspek isi siaran dan jam tayang menjadi pelanggaran yang 

paling sering dilakukan stasiun televisi swasta nasional. Majelis Hakim 
tentunya mengikuti berita tentang jatuhnya korban anak-anak yang 

diakibatkan oleh pengaruh tayangan bernama Smack Down dan baru-
baru ini ada korban seorang anak bernama Revino Yahya berusia 
sepuluh tahun yang diduga bunuh diri akibat pengaruh film kartun 
“Naruto.” Secara objektif Komisi Penyiaran Indonesia kemudian 

melakukan investigasi ke pihak berwenang Jawa Tengah dan 

menemukan bahwa tidak ada kaitan langsung antara film Naruto dengan 
kematian Revino, tapi Komisi Penyiaran Indonesia menemukan bahwa 
sejak ditayangkan di Global TV—stasiun tv yang menayangkan itu, dari 

pertengahan dari tahun 2007 hingga awal Januari 2008 film Naruto 
belum pernah dikirim untuk disensor ke Lembaga Sensor Film. Dan 

Komisi Penyiaran Indonesia menilai stasiun televisi tersebut telah 
melanggar panduan perilaku penyiaran dan standar program siaran yang 
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dibuat Komisi Penyiaran Indonesia tentang adanya klarifikasi yang jelas 

atas isi film, yaitu apakah itu diperuntukkan bagi anak atau remaja dan 
harus dicantumkan jelas R dan A-nya, anak-anak dan remajanya logo 

itu, karena tidak semua film kartun identik dengan film anak-anak.  

Oleh karena itu meskipun dikenal sebagai bangsa yang 

Berketuhanan Yang Maha Esa sensor tidak bisa begitu saja dilepaskan 
kepada masyarakat Indonesia karena masih banyak masyarakat 

Indonesia yang harus kita akui bahwa masih hidup di bawah garis 
kemiskinan dan mengenyam minim pendidikan, maka akan sulit bagi 
masyarakat kita untuk diharapkan timbulnya kearifan dalam memilah 

tayangan-tayangan televisi yang baik dan buruk. Oleh karena itu adalah 

faktor yang sangat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia bahwa 
dalam Undang-Undang Perfilman dan juga Undang-Undang Penyiaran 
terdapat pasal-pasal yang menyatakan keharusan film sinetron dan iklan 

untuk disensor karena dengan demikian masyarakat kita khususnya 

generasi muda Indonesia dapat terlindungi dari dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh film sinetron maupun iklan.  

Sebentar lagi Bapak Ketua, film sebagai produk seni dan budaya 

mempunyai peran penting bagi pengembangan budaya bangsa dan 
untuk itu perlu terus dipelihara dan dikembangkan namun selain film 

masih banyak produk seni dan budaya lain di setiap wilayah Indonesia 
juga patut untuk dipelihara dan dikembangkan dan negara memiliki 

kewajiban untuk memelihara keduanya seperti yang tercantum dalam 
Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak perlu saya sebutkan 

ayatnya.  

Sebagai penutup berdasarkan pertimbangan di atas maka 
perkenankanlah Majelis yang kami muliakan Komisi Penyiaran Indonesia 

menyatakan dalam kesempatan persidangan yang terhormat ini kepada 

Mahkamah Konstitusi agar menerima masukan pendapat dan pandangan 
Komisi Penyiaran Indonesia turut sebagai pertimbangan hukum dalam 

memutuskan permohonan atas juidicial review Undang-Undang Perfilman 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh para Pemohon 

dan mudah-mudahan adanya judicial review ini tetap mengingatkan kita 
bahwa meskipun kita berbeda pendapat tapi kita tetap akan bersatu di 

dalam menuju Indonesia yang lebih baik.  

Demikian kami mengucapkan terima kasih, wassalamu’alaikum wr. 
wb. dan mohon dimaafkan jika ada yang salah atau tidak berkenan.  
 

159. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
  Wa’alaikumsalam.  
  Dua belas menit, tapi Saudara-Saudara sekalian memang kita 

harus dengarkan semua pemangku kepentingan film ini rupanya banyak 
sekali dan rumit sekali masalah ini. Oleh karena itu kita harus sabar 

mendiskusikan ini barangkali nanti ketemu jalannya. Tentu harus dipilah-
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pilah semua masalah ini saling kait mengkait, tapi fokus Mahkamah 

Konstitusi tentu hanya menilai konstitusionalitas norma walaupun tentu 
soal konstitusionalitas norma ini bukan hanya soal kata-kata bukan 

membandingkan kata-kata undang-undang dengan kata-kata Undang-
Undang Dasar, lebih dari itu. Jadi kita mendalami ide di balik itu. Tapi 

harus dipisah nanti antara masalah konstitusionalitas norma dengan 
implementasi norma ini walaupun kita tidak terhindarkan harus bicara itu 

secara umum dalam rangka pembuktian tapi nanti kita harus bedakan itu 
apalagi film berkaitan dengan begitu banyak aspek, itu soal lain lagi.  
  Jadi soal konstitusionalitas norma, implementasi norma, dan 

berbagai aspek mengenai dunia perfilman itu masalah yang sendiri-

sendiri yang perlu kita lihat secara keseluruhan. Saya kira kita istirahat 
dulu sekarang, nanti masuk pukul 14.00. Kita mendengarkan keterangan 
Bapak Nono Anwar Makarim dan Bapak Goenawan Muhammad ditambah 

nanti terus yang belum dari pihak yang diajukan oleh Pemerintah. Saya 

kira begitu ya? Kita skors sampai pukul dua.  
  Baik, dengan demikian sidang diskors sampai pukul dua.  
 

    
 

 
 
 Assalamu’alaikum wr. wb.  

 

 
 
 

 

 
 

 

 

160. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

 Baik, skorsing sidang saya nyatakan dicabut. 

 
 
      

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 
Selamat siang.  
Saudara-Saudara, pemeriksaan kita lanjutkan untuk 

mendengarkan atau memberi kesempatan pihak ahli yang diajukan, dua 
dari Pemohon dan masih beberapa orang yang belum diajukan oleh 

Pemerintah dan pihak LSF, sekarang saya persilakan dulu, apakah Pak 
Gunawan dulu atau (...) 

KETUK PALU 3X 

SIDANG DI SKORS PUKUL 12 .30 WIB  

SKORSING DICABUT PUKUL 14.00 WIB  

KETUK PALU 3X 
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161. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH ARIANI. P, S.H., M.H.  
 

 Mohon izin bicara Bapak Majelis Hakim. 
 

162. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

 Silakan. 
 

163. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH ARIANI. P, S.H., M.H.   

 

 Pemberitahuan dari pihak Pemohon, ada permohonan izin dari 
salah satu Pemohon yang dikuasakan kepada kami Ibu Shanty karena 
tugas, begitu Pak. Yang kedua kami mohon klarifikasi dari Majelis Hakim 

sisa waktu yang tersedia siang sampai sore ini sampai jam berapa Pak? 

 
164. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

 Sekarang pukul 14.00, biasanya pukul 16.00, tapi tergantung. 
Kalau dinamis kalau perlu sampai pukul lima sore, kalau perlu sekali bila 

perlu sampai malam tergantung kesepakatan ya? Tentu semua pihak 
harus setuju, tapi saya rasa cukup sampai pukul 16.00 ya. 

 
165. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH ARIANI. P, S.H., M.H.   

 
 Catatan kami demikian, kenapa kami tanyakan demikian karena 
sebenarnya kami mengajukan beberapa ahli yang lainnya yang kami pikir 

tidak cukup harinya hari ini, maka kami akan ajukan pada sidang 

berikutnya, termasuk Saksi.  
 

166. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

 Saya rasa begini karena perkara ini serius dan kita harus tahu diri 
bahwa kemampuan kita ini terbatas, jadi kita batasi dua nanti kita 

selesaikan kita buka satu kali sidang lagi. Jadi kalau masih ada yang 

belum kita anggap belum pernah disampaikan dalam sidang ini dan itu 
penting kita buat satu kali sidang lagi yang satu kali lagi itu bisa kita 
rancangkan ada dialog atau perdebatan. Kalau mau bahasa yang sedikit 

lembut dialog. Kalau ini baru masing-masing. Kita harus memenuhi dulu 

prosedur formal, bahwa semua pihak harus kita dengar, tapi masing-
masing bicaranya kesana-kemari belum kita fokuskan kepada persoalan 
yang pokok, mana nian yang melanggar Konstitusi itu? Apa argumennya 

dan yang lain-lain sebagainya. Itu saya kira menjadi agenda untuk 
sidang satu kali lagi itu. Tapi sekarang kita dengar keterangan-

keterangan yang sifatnya umum prinsip-prinsip yang boleh jadi memberi 
perspektif kepada kita secara lebih luas melihat masalah ini. Kalau begitu 
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dicatat saja siapa yang mau diajukan, apa yang mau diajukan ajukan 

saja.  
 Termasuk jawaban Saudara terhadap pertanyaan-pertanyaan dari 

hakim yang lalu itu, jadi kesempatan sidang yang akan datang itu 
dipakai untuk itu. 

 
167. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH ARIANI. P, S.H., M.H.   

 
 Oh, hal yang kelima Pak, rekan-rekan Pemohon juga mengajukan 
pihak terkait tidak langsung, kami mohon perkenan Majelis Hakim untuk 

bisa dipanggil secara patut dalam hal ini DKJ dan Konfiden karena baru 

kemarin mereka baru tahu diperkenankan untuk hadir, jadi belum siap. 
 

168. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

 Oh yang dua tadi ya? Di sidang yang akan datang boleh? 
 

169. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH ARIANI. P, S.H., M.H.    

 
 Ya Pak dan kami mohon bisa diberikan closing statement nanti 
sebelum sidang hari ini ditutup, kira-kira 20 menit. 
 

170. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

 Oke, pokoknya apa yang diminta kita kasih itu. Pemerintah juga 
begitu nanti ada closing statement. 
 

171. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH ARIANI. P, S.H., M.H.   

 
 Terakhir Pak, kami dari Pemohon mempersilakan ahli dari 

Pemerintah, LSF untuk menjelaskan terlebih dahulu. Karena (...) 

 

172. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. . 
 

 Saya rasa, sekarang gilirannya tadi sudah pihak Pemerintah 

sekarang balik lagi ke Pemohon, lalu balik lagi ke sini, tidak apa-apa itu. 
Nanti bila perlu mau bicara satu kali lagi sesudah mendengar boleh-
boleh, saya tahu maksudnya itu, mau ditampung dulu semuanya. Jadi 

begitu ya saya persilakan Pak Goenawan dulu, silakan. 

 
173. AHLI DARI PEMOHON : GOENAWAN MOHAMMAD  

 

 Assalamu’alaikum wr. wb. 
 Yang Mulia para Hakim Mahkamah Konstitusi, saya bersyukur ada 

di sini dan suatu tanda bahwa hasil reformasi dapat kita banggakan 
dalam sidang ini. Saya ingin berbicara mula-mula mengenai suatu 



 57 

pernyataan umum bahwa ada kesan bahwa bagi mereka yang 

menginginkan kemerdekaan ekspresi seolah-olah menginginkan 
kebebasan yang tanpa batas. Ada ketakutan pada kemerdekaan padahal 

tidak pernah terpikir bagi kami untuk memperjuangkan kemerdekaan 
tanpa batas. Persoalannya adalah bagaimana batas ditentukan? Siapa 

yang menentukan? Dan apakah ada keadilan dalam hal itu? Saya ingat 
seorang penulis besar yang mengatakan betapa bahayanya 

kemerdekaan dan betapa bahayanya ketidak kemerdekaan. Sebab kalau 
kemerdekaan mati dia tidak pernah mati sendirian, keadilan juga mati. 
Kita alami dalam Orde Baru ketika pers tidak bebas banyak 

penyelewenangan yang terjadi termasuk kekejaman. Saya berbicara ini 

dengan pengalaman tiga hal, pertama pada tahun 1963 ketika umur 
saya masih muda saya menandatangani sebuah manifesto kebudayaan 
yang ingin memperjuangkan kemerdekaan berekspresi di atas tekanan 

dari kaum kiri dan rezim waktu itu untuk menyeragamkan nilai-nilai 

untuk mengatakan bahwa yang benar itu benar yang telah ditentukan 
dari atas, untuk menghilangkan kemerdekaan berekspresi dari masing-
masing orang dan terutama mereka yang kreatif. 

 Hasilnya adalah jika kita teruskan represi itu kepalsuan dan ini 
terjadi ketika Orde Baru tanpa ada kemerdekaan pers Pemerintah sendiri 

tidak tahu apakah pers memuji karena iklas atau ketakutan, akibatnya 
rancu dan terjadilah kegagalan dalam pemberitaan yang terus menerus. 

Ketika Orde Lama jatuh dan Orde Baru lahir kami, terutama Saudara 
Nano, memang kemerdekaan berekspresi kebudayaan pers terutama dan 

kesenian dibuka kembali dan ada saat dimana terjadi, tapi pelan-pelan 
kemerdekaan itu direbut kembali dengan cara mula-mula merayap, 
mula-mula sepotong, kemudian dua potong, kemudian seperti Belanda 

minta tanah, akhirnya kemerdekaan hilang. Karena saya sangat cemas 

dengan merayapnya represi pelan-pelan dengan dalih apapun. 
Pengalaman kedua adalah ketika saya memimpin majalah. Majalah 

Tempo dibredel kita berhasil melakukan uji di PTUN dan Mahkamah 

Agung yang tidak jauH dari sini kami dikalahkan dan saya tahu kenapa 

dikalahkan karena kekuasaan lebih besar daripada hukum, karena 
kekuatan lebih besar dari undang-undang. Saya berpikir bahwa sejak itu 

seharusnya tidak ada lagi semangat untuk merepresi orang lain, terlalu 

banyak orang mati, dan terlalu banyak orang menderita dan kebetulan 
saya pernah juga menjabat Anggota BSF dibawah Pak Martono 
almarhum di tahun 1969 sampai tahun 1972.  

Saya punya pengalaman menarik yang menjadi pelajaran, 

menyensor film Saudara-Saudara juga tidak mudah. Pada suatu ketika 
ada sebuah film yang oleh pejabat sebuah Departemen Agama anggota 
sensor adegan itu minta dipotong saya lihat apa? Adegan penyiksaan 

bagus kalau penyiksaan dipotong bukan? Bukan itu persoalannya, karena 
yang menyiksa itu memegang rosario, tapi menurut persoalan bukan 

rosario, menurut anggota sensor itu, itu adalah tasbih Islam. Saya bilang 
bagaimana ini tasbih Islam ini kejadiaannya di Amerika Latin antara 
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bandit-bandit yang bukan Islam pasti, tapi dipotong. Saya karena bukan 

pembela film asing saya diam saja, tapi itu menunjukkan bahwa orang 
tidak bisa melihat film hanya dengan fragmen-fragmen yang kecil, 

karena itu nanti kalau diputar film potongan-potongan itu tidak ada 
artinya sebab konteksnya hilang. Tanpa konteks kita bisa sesat. Ada 

sebuah sajak dari Amir Hamzah yang terkenal Mengenang Tuhan 
mengatakan, Engkau ganas, Engkau cemburu, mangsa aku dalam 

cakarmu. Kalau ini dilepas dari konteks bisa dilarang MUI, tapi Amir 
Hamzah adalah seorang penyair sufi dan kita baru menghayati kalau 
semuanya dipaparkan.  

Karena itu menyensor film tidak mudah. Saya mengalami sendiri 

setelah saya tidak jadi sensor film. Bagaimana tafsir yang salah bisa 
terjadi. Film Max Havelaar sebuah film yang berasal dari sebuah novel 
yang mengilhami perjuangan kebangsaan kita dilarang di Indonesia pada 

waktu itu, untuk apa? Tidak alasan. Lalu waktu itu saya berpikir apa hak 

saya seorang anggota badan sensor menyensor orang dan melihat apa 
yang saya lihat, apa saya lebih suci? Apa saya lebih pandai? Apa saya 
lebih arif? Tidak, saya tidak tahu dan saya merasa sebagai seharusnya 

saya kira dari semua teman-teman disensor film untuk merasa dhaif-lah 
bahwa hak yang demikian besar bisa salah dan itu yang berbahaya dari 

sensor. Saya ingin bertanya kemudian, ada lima pertanyaan selain 
apakah hak saya dan apa hak Saudara-Saudara untuk 

mengatasnamakan moral dan mengatasnamakan kebenaran dan 
melarang orang lain memperhatikan hal itu bersama-sama? Kedua 

tidakkah kekuasaan yang semacam itu bisa melanggar? Bagaimana 
menghindari kekuasaan yang demikian power corrupts dan soal-soal 
kecil begitu terjadi? Di masa saya menjadi anggota sensor mudah-

mudahan tidak terjadi, sekarang banyak terjadi penyuapan. Importir film 

menyuap, lalu film lolos, dilepaskan. Untung Bapak Martono almarhum 
seorang yang jujur sehingga banyak tindakan yang dilakukan perbaikan 

tetapi itu terjadi dan saya kira banyak yang tidak terungkap. Ketiga, 

tidakkah nilai-nilai berubah untuk yang boleh dan yang tidak? Di tahun 

30-an ada novel dari Armein Pane yang berjudul Belenggu dia tidak 
boleh terbit oleh Balai Pustaka karena diangap cabul diterbitkan di luar 

Balai Pustaka dan novel itu sekarang adalah novel terutama dalam 

sejarah sastra Indonesia. Nilai-nilai berubah, kekuasaan yang memegang 
berubah, apa asumsi kita bahwa kita bisa mengatasnamakan suatu 
moral yang abadi? Pertanyaan selanjutnya apa efektivitas, tadi kita 

dengar ada sensor, tadi juga film masih bisa masuk televisi, film masih 

bisa ditonton oleh anak-anak yang seharusnya tidak ditonton. Di dalam 
masa seperti sekarang lewat handphone pun bisa diedarkan gambar-
gambar yang tidak senonoh. Pertanyaan selanjutnya apakah kita tidak 

ingat akan Konstitusi kita? Baru-baru ini seorang Menteri Penerangan 
Malaysia mengatakan pers Indonesia terlalu excited kepada 

keberanekaan yang diberi. Bagi saya itu suatu penghinaan. 
Kemerdekaan pers Indonesia, kemerdekaan hak asasi kita tidak diberi 
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kita perebutkan. Munir meninggal karena itu, jangan kita lupa. Berapa 

banyak mahasiswa yang ditangkap dan mati? Diculik? Apakah ini kita 
lupakan? Tadi ditanyakan apakah human right itu universal? bagi saya 
ilham yang pertama dari human right adalah penderitaan manusia 
bahwa orang disewenang-wenangi itu semua orang harus mengakui 

bahwa kesewenangan itu salah. dan jangan lupa bahwa ketika bulan 
Juni tahun 1945 Bung Hatta di dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia adanya hak asasi manusia dicantumkan sebelum deklarasi 
human right dicantumkan. Jadi di Indonesia ini itu sudah dimulai, bukan 
di Malaysia, bukan di Saudi Arabia, bukan di Amerika. Kita ingin 

melupakan karena kita kita tidak percaya kepada kemampuan generasi 

muda Indonesia, kita tidak percaya kepada kemampuan bangsa 
Indonesia seolah-olah karena bodoh miskin dia tidak bisa merdeka, itu 
sama saja dengan argumen kolonial. Kalau kita tidak siap merdeka pada 

saat itu, kita tidak akan merdeka, kita merdeka sampai merdeka.  

Terima kasih, assalammu’alaikum wr. wb.  
 

174. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

 Wa’alaikumsalam.  

Baik kita lanjutkan, rupanya dari Pemohon yang diajukan 

Pemerintah masih sembilan ya, yang sudah baru empat. Sedangkan satu 
tadi, eh baru empat jadi tiga belas semuanya ya. Bagaimana kalau kita 

tiga dulu dari Pemerintah baru setelah itu Pak Nono biar ada selang-

seling, bagaimana? 

  
175. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH ARIANI  

 

  Pemohon setuju.  
 

176. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
 Pak Nono saja, bagaimana? 

 
177. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH ARIANI  

 
 Pemerintah dahulu. 

 
178. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

 Tidak apa-apa masih banyak soalnya, siapa dulu? Ibu Aisyah 

Amini atau dari PGRI atau Pendeta Sairin?  
   

179. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI 

DEPHUKHAM)  
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 Yang Mulia, saya kira yang pertama barangkali kami. 

 
180. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
 Atau Pak Mudzakir?  

 
181. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI 

DEPHUKHAM)  
 
 Pak Muchtar 

 

182. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Pak Muchtar Sumodimejo, silakan Pak! 

 

183. AHLI DARI PEMERIMTAH :MUCHTAR SUMODIMEJO  
 

Assalammu’alaikum wr. wb. 
Maaf saya agak serak sedikit, karena AC.  
Saya adalah sutradara film dan penulis sekenario menyusun ke 

lapangan apa sebenarnya yang dikerjakan di dalam lapangan itu? 
Tentang istilah yang sangat unik adalah kreativitas. Setiap sutradara film 

itu memiliki jiwa leadership di dalam hatinya sendiri, di hati nuraninya 
dan kedua yang dibimbingnya ada di pemerintahan dalam rangka 

penyelamatan bangsa, inilah yang menjadi dua ini, maka saya itu tidak 
pernah takut kepada badan sensor atau lembaga sensor, karena apa? 
Karena saya tahu rambu-rambunya, saya bisa menembus festival film. 

Bisa membuat Saijah dan Adinda seperti dimana akan saya jelaskan 

sedikit nanti. Jadi hal semacam itulah kita sebagai orang sineas 
janganlah kok pakai takut sama badan sensor? Seolah saya itu seperti 

mengendarai mobil seperti kata Saudara saya ini Deddy Mizwar kalau 

saya ingin lebih lengkap saya punya mobil, saya sudah punya SIM, 

punya uang untuk bensin, saya punya surat-surat lainnya, saya aman 
jalan dengan mengikuti peraturan rambu-rambu lalu lintas, itulah saya 

sebagai sutradara dan saya bisa menghasilkan sepuluh judul termasuk 

yang terakhir, Kereta Api Terakhir yang dapat dilihat di negeri Belanda 
tanpa menyakiti hati mereka, karena film itu perang mempertahankan 
kemerdekaan sewaktu Linggarjati gagal terjadilah clash pertama, itu 

bahkan ada satu sineas menyatakan terima kasih, artinya saya bisa 

berhasil, karena apa? Saya menggambarkan satu regu delapan orang 
senjatanya hanya tiga. Orang Eropa lihat itu pada bingung kenapa bisa 
ya? Memang bisa. Tapi itu karena nurani kami untuk merdeka yang saya 

katakan itu dalam salah satu festival Indonesian Film Week yang 
diadakan di Amsterdam waktu itu. Kemudian saya akan bisa berikan 

contoh, tapi tidak perlu saya sebutkan sutradara yang memiliki 
kebebasan tapi tahu kebebasan itu sampai mana? Sebagai sutradara film 
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itu bagaimana? Saya contohkan saja dia peraih academy award karena 
filmnya, itu prestise tinggi sekali, tapi waktu dia shooting di sini datang 
ke hotel malam-malam, “Pak Muchtar saya punya ide yang bagus, 

karena sutradaranya dua saya sebagai co-sutradara waktu itu. kemudian 
dia mengatakan, “ini saya menemukan sungai yang bagus, sungainya 

airnya jernih dan tidak dalam!’ Saya angkat topi, ini orang pintar juga, 
kalau kru Indonesia selesai shooting pada tidur semua. Mereka malah 

melihat mencari lokasi, ini yang saya tekankan kepada karyawan yang 
saya pimpin. Ternyata dia mengusulkan begini, “ini paling pas, paling 
cocok dan akan bagus sekali Adinda mandi di situ dengan telanjang, 

setelah itu muncul kepala kuda dari samping mau minum air itu karena 

menegadahkan mukanya ke atas ke wajahnya Maruli Sitompul yang 
waktu itu memerankan Demang. Saya mengatakan, Anda shooting 
dimana sih? Saya hanya bertanya Anda shooting dimana sih? Dia 

langsung berhenti, inilah batas kemerdekaan karena kultur kita berbeda. 

Adegan tidak jadi diambil karena tidak akan diterima oleh masyarakat 
Indonesia. Yang kedua, tidak ada yang mau lebih-lebih di Banten tahu 
semua darah biru. Hal semacam inilah saya angkat topi pada dia. Waktu 

itu saya salami Anda itu orang besar di Eropa dia pemenang Oscar 
academy award tidak main-main di filmnya yang keberapa begitu, hal-

hal semacam inilah saya sering merenung memang tidak mungkinlah 
seperti kata Mas Goenawan Mohammad tadi filmya sudah dimuat di 

majalah Tempo.  
Bahwa kemerdekaan itu tidak mungkin absolut, tapi kreativitas 

tidak pernah ada sebab kenyataan walaupun bagaimana ada peraturan 
yang perlu kita taati kita hidup bermasyarakat, bersosial kalau tidak mau 
peraturan ya tinggal saja di hutan rimba sana, pulau yang kosong 

banyak, itulah yang saya maksud. Kemudian bisa saya jelaskan sedikit ini 

mungkin kaitannya dengan Max Havelaar, itu terpaksa di-banned badan 
Sensor, karena satu bahwa film itu belum selesai. Skenario itu ada dua 

macam skenario pertama Belanda buat, Berghma itu penulis 

skenarionya. Oleh Deppen ditolak karena bagaimanapun uang Indonesia 

ada, ini harus diubah kalau memang ditolak. Lalu saya dipanggil karena 
ditolak untuk memperbaiki alhamdulillah bisa goal karena satu-satu di 
hutan, bahwa Indonesia biarpun masih dalam keadaan dijajah itu 

ketidakadilan itu sudah mulai terasa, maka disusun sebuah dialog. 
Kemudian kita itu bentrok, saya dari pihak Indonesia dan Belanda kaitan 
dengan Schodering itu yang digantikan oleh Max Havelaar. Dia 

mengatakan bahwa pihak Belanda mengatakan dia mati diracun Bupati, 

dari visum dokter Schodering itu sudah begitu parahnya sakit perut dan 
sudah lama tidak makan acar, semua dimakan semua akhirnya pingsan 
dia terus dia meninggal.  

Jadi saya rasa itulah seperti kita dapat mengambil suatu hal 
seperti dipaksa untuk mengiyakan. Memang Max Havelaar itu tokoh kita 

meskipun di situ masih terbetik masih ingin menjadi gubernur lagi 
kepingin meneruskan kolonialisme. Saya hormat memang isinya memang 
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bagus novel itu, novel roman itu. Terus yang kedua begitu lama ini ada 

angin surga istilahnya dimana ada adegan yang belum ter-shooting di 
dalam film itu akan dibikin. Kita menunggu, tenyata semua itu gombal 

semua kita tidak diberitahukan, kalau tahu begitu bilang dari dulu 
mereka pintar skenario versi Belanda sudah selesai tapi adegan Syafei 

dimana tokoh kita H. Syafei dan tokoh kita yang mengadakan 
perlawanan di bawah sana itu belum, adegan rodi seperti yang diminta 

oleh Bupati, kamu Belanda ke sini itu juga memanfaatkan segala macam 
rodi, uangnya darimana untuk menghidupi mereka dan sebagainya? 
Karenanya mereka diberi uang dan perkiraannya disogok, inilah boleh 

dikatakan sampai sekarang Pak Bupati kuburannya masih dikunjungi 

orang-orang, disakralkan. Itu kalau malam Jum’at itu sampai banyak 
beliau ini sampai sekarang masih dihormati. Biarpun dia ada perbuatan 
yang khususnya orang Belanda itu tidak mengetahui dimana-mana 

marah-marah kenapa penduduk dipaksa membersihkan rumput di depan 

halaman kabupaten? Itu tradisi yang sudah berapa puluh tahun yang lalu 
kenapa ada orang yang seperti saya dipaksa memberikan upeti sayur-
sayuran kepada Bupati, wong yang memberikan sudah ikhlas dan 

memang itu sudah merupakan tradisi janganlah lalu diubah menjadi 
yang aneh sampai itu saya masukkan dialog itu dan saya terima kasih 

kepada Belanda bisa menerima.  
 Terus kemudian tapi banyak sekali dan sampai saya kecewa tidak 

diteruskan dan yang ketiga mbok ya jangan dipolitisir begitu, ini yang 
saya sebagai seniman. Mereka bilang Indonesia itu tempatnya eksploitasi 

bermacam-macam saya pernah baca di koran belanda. Jadi seolah-olah 
kita itu bangsa yang kelas tempe begitu seperti kata Bung karno, tidak! 
Perlawanan orang Banten juga saya gambarkan, akan lebih fix bila saya 
gambarkan pusatnya dimana? Perlawanannya bagaimana? Supaya tidak 

ada dan subversif pun yang tidak ada hingga selesai yang versi Belanda 
pintar Belanda, saya masih baru tahun 1963 baru jadi belum lama 

istilahnya hanya program studi, tapi saya punya prinsip itu dan kemudian 

pesan saya terakhir pada adik-adik di bidang film ini marilah kita bicara 

ada yang hubungannya dengan pengurangan pajak, perjuangkan! BP2N 
setelah berhasil membuat nol untuk peralatan-peralatan film. Saya ingin 

kepada Dik Mira Lesmana filmnya itu bagus, itu salah satu tiba-tiba itu 

untuk mendapatkan uang kembali susah, mbok dimintakan kepada 
Menteri Keuangan itu pajaknya untuk film dibuat nol dulu, jadi tenaga 
kalian itu tidak akan keliru, daripada sekarang mari kita sama-sama tidak 

usah takut sama badan sensor asal kita rambu-rambunya, itulah Pak.  

Terima kasih Bapak Pimpinan yang kami muliakan, 
assalamu’alaikum wr.wb. 
 

184. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

 Wa’alaikumsalam wr.wb. 
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 Rupanya ini jarang ketemu senior sama junior ini, Riri rupanya 

kurang mendengar ini. Dengerin nasihat-nasihat orang tua, baik kita 
teruskan siapa lagi? 

 
185. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGAS 

DEP HUKUM DAN HAM) 
 

 Baik, kita terus dari PGRI Pak Rusli Yunus. 
 

186. AHLI DARI PEMERINTAH : H.M RUSLI YUNUS (PGRI) 

 

 Terima kasih Pak Ketua mohon maaf duduk Pak, ini kakinya lagi 
bermasalah Pak belum selesai operasinya.  

Pandangan PGRI pada sidang Mahkamah Konstitusi perihal 

pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Undang-

Undang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar 1945.  
Yang berhormat Ketua dan segenap Hakim Mahkamah Konstitusi 

RI dan hadirin yang saya hormati. 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Salam sejahtera bagi kita semua.  

Perkenankanlah saya atas nama PGRI menyatakan pendapat 
dengan masalah yang kita bicarakan pada saat ini:    

1. kebebasan berkarya dan berkreasi sepanjang karya itu 
diperuntukkan bagi masyarakat atau publik tidaklah berarti bebas 

yang sebebas-bebasnya tanpa ada batasnya. Memang siapapun di 
negeri ini bebas berkreasi dan berkarya termasuk membuat film 
ataupun sinetron, namun kebebasan itu harus dimaknai sebagai 

kebebasan dalam arti tidak tak terbatas tetapi dibatasi oleh 

undang-undang yang dimaknai juga sebagai upaya demokratisasi, 
HAM, dan supremasi hukum untuk kepentingan kita bersama, 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini Undang-

Undang Dasar 1945 pada Pasal 28J menegaskan pada ayat (2), 

“bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang 
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan 

undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas kebebasan hak orang lain 
dan untuk dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 

umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

2. kita melihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang 
Perfilman Pasal 13 menyatakan, “pembuatan film didasarkan atas 
kebebasan berkarya yang bertanggung jawab”.  

3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 juga mengatakan, 
“perfilman Indonesia dilaksanakan dalam rangka memelihara dan 

mengembangkan budaya bangsa dengan tujuan menunjang 
terwujudnya pembangunan nasional”. 
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4. eksistensi Lembaga Sensor Film merupakan filter terhadap segala 

hasil karya dan kreasi yang berdasarkan moral Pancasila dan 
wawasan kebangsaan. Hal-hal yang dilakukan oleh LSF memotong 

bagian film atau bahkan menolak menayangkan film yang 
bertentangan dengan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang 

pada hakikatnya juga merupakan filter terhadap kesentosaan kita 
hidup berbangsa dan bernegara. Apabila dalam kondisi dan situasi 

masyarakat dewasa ini LSF ditiadakan, maka dikhawatirkan akan 
terjadi gegar budaya atau cultural shock, gempa moral, dan abrasi 
kehidupan beragama. 

5. kita semua termasuk komunitas pendidikan terpanggil untuk 

menyelamatkan generasi muda bangsa ini dari dekadensi moral 
dan kekerasan yang diperoleh lewat film, sinetron, dan 
sebagainya. Tugas guru antara lain mendidik anak bangsa yang 

cerdas dan kompetitif yang bermoral tentu akan sia-sia jika pada 

saat yang bersamaan mereka juga secara bertubi-tubi ”dididik dan 
ditanami’  dengan nilai-nilai yang bertentangan lewat film, 
sinetron, dan sebagainya  

6. LSF memikul tugas yang mulia tetapi berat karena tekanan-
tekanan kalangan yang tampaknya kadang-kadang lebih 

mengarah kepada komersialisme dan materialisme, daripada 
kepentingan  pembinaan moral bangsa terutama generasi 

mudanya. Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, PGRI 
mendukung keberadaan LSF dan tentu akan disempurnakan lebih 

baik, lebih sempurna sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1992 sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 
Pendapat ini saya tutup dari suatu kutipan dari kalender meja 

milik Mahkamah Konstitusi. Saya bacakan saja, “katakanlah yang 

benar meskipun akibatnya terasa pahit”, terima kasih. 
  Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
 

187. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. . 

 
 Baik, terutama yang terakhir itu, silakan yang satu lagi saya 

persilakan! 

 
188. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI 

DEPHUKHAM) 

 

 Silakan dari PGI, silakan. 
 

 

189. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. . 
 

 Pak Pendeta. 
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190. AHLI DARI PEMERINTAH : Pdt. WEINA SAIRIN, MBA  
 

 Bapak Majelis Hakim yang kami muliakan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, 
dan Saudara-Saudara yang saya hormati, PGI di Indonesia yang 

diundang oleh LSF untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran pada hari 
ini. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan dan izinkan saya 

menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan ini.  
Yang pertama forum ini merupakan forum yang amat bermakna 

bagi kita untuk memperdalam wawasan kita untuk berdialog, untuk 

melihat masalah-masalah yang kita hadapi bersama khususnya dalam 

konteks perfilman dan kebudayaan dalam arti umum di negeri ini. Saya 
pernah menjadi anggota dewan perfilman nasional dan badan 
pertimbangan perfilman nasional ada Ibu Hj. Abiyoga pada waktu itu 

bersama-sama.  

Film memiliki fungsi yang amat strategis dalam kehidupan 
manusia, dalam komunitas masyarakat, dan bahkan bangsa. Kekuatan 
film tidak hanya terletak pada kata, pada dialog yang diungkapkan oleh 

para pemain film tetapi lebih jauh dari itu daya visualnya yang amat 
penetratif itu, yang bisa merasuki ke dirian seseorang. Kata-kata dan 

gambar karya fotografi modern yang direpresentasikan oleh sebuah 
karya film punya daya pengaruh yang amat kuat terhadap pembentukan 

kepribadian seseorang. Dalam kenyataan empirik kita bisa melihat 
bahwa seseorang yang menonton film atau sinetron mudah sekali 

terpancing untuk melakukan sesuatu yang bisa anarkis atau tidak sesuai 
dengan norma-norma agama. Aspek-aspek kultural, etik, moral yang 
dialirkan melalui media film akan bisa membangun atau bahkan juga 

bisa merusak kepribadian seseorang.  

Bapak-bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, Indonesia baru yang 
kita cita-citakan adalah sebuah Indonesia yang berkeadaban, yang 

cerdas, yang berakhlak mulia, yang orang-orangnya beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu nilai-nilai 

budaya bangsa Indonesia yang syarat dengan nilai-nilai agama, moral, 
dan berkeadaban itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kalau kita 

baca Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) saya baca sebagai 

berikut, “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah 
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam 
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kebudayaan Indonesia termasuk 

film harus menjadi medium yang di dalamnya nilai-nilai kultural dan 
keagamaan yang dimiliki masyarakat Indonesia yang majemuk ini makin 
diperteguh dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu film harus dijaga agar 

benar-benar sejalan dengan nilai-nilai agama, nilai nilai Pancasila, dan 
nilai-nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Secara jelas misalnya hal itu dirumuskan dalam Bab II Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1992, dasar arah dan tujuan perfilman di Indonesia 
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sangat jelas sekali di sana. Oleh karena itu kita harus menjaga agar film-

film di Indonesia berjalan pada koridor yang dirumuskan dalam Undang-
Undang Perfilman ini.  

Pasal 13 misalnya Undang-Undang Nomor 8 yang juga dikatakan 
Pak Rusli tadi dari PGRI sangat jelas dinyatakan di sana bahwa 

pembuatan film didasarkan atas kebebasan berkarya yang bertanggung 
jawab. Tidak ada kebebasan dalam arti yang murni, yang bebas 

sebebas-bebasnya, kebebasan dibatasi oleh sebuah frame yang jelas 
yang bertanggung jawab. Dalam konteks kami kebebasan bertanggung 
jawab adalah kebebasan yang benar dan menghargai aspek 

horizontalnya manusia dan aspek vertikal, Tuhan. Jadi ketika kebebasan 

itu menafikan dan tidak menghargai dimensi horizontal apalagi vertikal, 
maka di sana kebebasan itu tidak memiliki makna dalam kehidupan 
seseorang. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 ini amat jelas di sana apa 

yang dimaksud dengan kebebasan itu. Yang dimaksud kebebasan 

berkarya untuk menghasilkan karya berdasarkan kemampuan imajinasi, 
daya cipta, rasa ataupun karsa, baik dalam bentuk makna ataupun 
caranya dengan kebebasan berkarya diharapkan mampu 

mengembangkan kreativitas perfilman dalam rangka pengembangan 
budaya bangsa.  

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak dengan mengatakan itu semua kami 
ingin menyampaikan dalam kesempatan ini dalam konteks menjaga itu 

nilai-nilai budaya bangsa itu perlu ada sensor atau apapun terminologi 
yang mau kita gunakan terhadap produk-produk budaya termasuk film di 

Indonesia ini agar film bermutu, berkualitas, bermoral, agamis dapat 
dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Dalam 
perspektif Kristen misalnya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang 

mulia, imagode sering disebut, the image of God, hakikat manusia yang 

seperti ini harus dijaga agar tidak tercemar dan ternodai oleh nilai-nilai 
yang bertentangan secara diametral dengan nilai-nilai agama dan dalam 

konteks ini sekali lagi perlu adanya sensor atau apapun namanya. Perlu 

adanya lembaga seperti itu. Saya dengar dari Bang Deddy tadi sudah 

ada upaya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1992 tentang Perfilman. Kami mendorong agar hal itu dilakukan 

dengan lebih bersungguh-sungguh, bagaimana melakukan revisi 

terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 itu dengan peraturan-
peraturan di bawahnya termasuk PP Nomor 7 Tahun 1994 tentang LSF 
misalnya bahwa sekarang ini mungkin dirasakan ada hal-hal yang masih 

kurang memadai dalam konteks pekerjaan LSF yang itu harus dilakukan 

ke depan supaya LSF benar-benar bekerja secara profesional bagaimana 
meningkatkan kinerja dengan lebih baik, sehingga dengan cara itu 
masyarakat Indonesia yang majemuk ini yang memiliki nilai-nilai yang 

berbeda satu sama lain benar-benar dapat mengkonsumsi sebuah film 
yang indah dari segi kultur dari segi seni tapi yang tidak bertentangan 

secara diametral dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budayanya.  
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Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Majelis Hakim yang kami hormati yang 

kami muliakan dengan mengatakan itu semua kami ingin mengatakan 
marilah kita berdialog dengan lebih cerdas ke depan. Saya mengapresiasi 

semua kita saya rasa yang ada di depan kita sering melihat Riza tiap 
minggu di Metro TV, Bang Fadjroel juga, Pak Goenawan saya nikmati 

Catatan Pinggirnya dan juga bukunya yang terakhir itu. Kita semua 
berada dalam sebuah Indonesia yang sedang dalam proses menjadi 

karena itu pikiran-pikiran strategis dari kita sangat penting dan melalui 
proses itulah terjadi sebuah kristalisasi pemikiran yang pada akhirnya 
kita semua dapat menikmati dengan baik.  

Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang 

berkenan  
 

191. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

Baik, terima kasih. Jadi sudah berapa ini? Satu lagi barangkali? 
Sesudah itu baru, satu lagi karena sembilan biar di tengah, empat. Baru 
setelah itu Pak Nono Makarim  

  
192. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI 

DEPHUKHAM) 
 

Ya, Ibu Professor Huzaimah, silakan. 
  

193. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. HUZAIMAH YANGGO  
 

Assalamu’alaikum wr. wb. dan salam sejahtera bagi semua,  

Pada dasarnya dalam ajaran agama Islam tidak dilarang 

seseorang atau kelompok menciptakan berbagai seni termasuk 
perfilman. Sesuai dengan kaidah fikih, “al ashlu fil ashiyai al ibaha hatta 
yadullah dalil ala tahrim niha, hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan 

sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Juga dalam hadis 

nabi dikatakan, “man sanna sunnatan hasanatan fallahu ajruha 
wajruman amiina billa waman sanna sunnatan sayyiatan fallahu wizruha 
wa wizruman amila biha”, barangsiapa membuat suatu gagasan yang 

baik, membuat suatu ide-ide yang baik, maka dia akan mendapat pahala 
dari hasil gagasannya itu dan pahala orang yang mengikutinya. Begitu 
juga sebaliknya barangsiapa melakukan atau menciptakan suatu 

gagasan yang tidak baik maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa 

orang yang mengikutinya.  
Berdasarkan kaidah-kaidah fikih dan hadis tersebut maka jika 

dalam berbagai seni perfilman terdapat hal-hal yang bertentangan 

dengan ajaran agama maka hukumnya bisa berubah menjadi haram dari 
yang dibolehkan tadi. Oleh sebab itu diperlukan adanya Lembaga Sensor 

Film untuk mensensor film agar tidak terjadi kebebasan berkreativitas 
dan berekspresi yang dapat mencederai tata nilai, baik dari tata nilai 
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agama maupun tata nilai berkenan dengan moral dan budaya bangsa 

Indonesia. Sebenarnya memelihara tata nilai, moral, dan budaya bangsa 
sesuai dengan ajaran agama berarti juga termasuk bagian dari ajaran 

agama. Kalau para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 4 Bab V Pasal 
33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman berupa ketentuan yang 

mengatur tentang sensor film adalah bertentangan dengan hak 
konstitusional bahkan hak asasi manusia yang paling mendasar 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, 
yakni setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta 

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 

dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran 
tersedia maka sebenarnya kalau dikatakan itu bertentangan dengan 
HAM, sebetulnya kalau LSF dianggap melanggar HAM mensensor film 

atau memotong sebagiannya atau menghapus semuanya itu dianggap 

melanggar HAM sebetulnya tidak melanggar HAM, mengapa? Karena 
dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 itu ada lagi yang 
mengecualikannya, bahwa pandangan ini sebenarnya agak keliru kalau 

hanya terbatas kepada itu saja. Karena dalam Pasal 28G Undang-Undang 
Dasar 1945 di sana dibatasi masalah HAM. Sesungguhnya pelaksanaan 

Undang-Undang Perfilman berupa ketentuan yang mengatur sensor film 
yang dilakukan oleh LSF, mereka itu berpedoman kepada penyensoran 

film, yaitu pada PP Nomor 7 Tahun 1994 yaitu tentang pemeriksaan dan 
penelitian atau segi-segi atau unsur-unsur keagamaan, ideologi, politik, 

dan ketertiban umum dalam sebuah film atau reklame film. Dari 
pemeriksaan dan penelitian atas segi atau unsur-unsur keagamaan, 
ideologi, dan politik sosial budaya, dan ketertiban umum maka LSF 

menentukan bagian-bagian film dan reklame film yang perlu dipotong 

atau ditolak secara utuh. Apa yang dilaksanakan oleh LSF juga termasuk 
amar ma’ruf dan nahi munkar yang diperintahkan oleh Al-Quran. Di 

dalam Al-Quran dikatakan, “wal takum minkum ummathoyadh’uuna illal 
khoir ya’muruuna bil ma’ruufii wayanhauunna ‘anil munkar”, jadilah 
kamu menjadi suatu umat, ya muruna bil ma’ruf dikatakan di sana itu 
memerintahkan untuk mengerjakan yang baik dan mencegah yang 

mungkar, termasuk tadi pemotongan film-film yang dianggap 

bertentangan dengan ajaran agama.  
Kemudian kalau dikatakan bahwa siapa sebenarnya yang berhak 

menyensor film tersebut? Apakah LSF itu orang-orangnya semuanya 

sudah suci? Apa mereka berhak melakukan? Sebenarnya mereka 

mensensor film itu ada pedomannya, apakah itu dipotong, atau berapa 
detik dikeluarkan, atau mungkin banyak dari itu dikeluarkan ini ada 
disebutkan juga dalam PP Nomor 7 Tahun 1994 yaitu misalnya satu, 

yang cerita dan penyajiannya menonjolkan suatu paham atau ideologi 
politik yang menjurus kepada adu domba yang diperkirakan dapat 

mengganggu stabilitas nasional dan ini memang juga dilarang oleh 
ajaran agama. Dua, yang cerita dan penyajiaannya menonjolkan adegan-
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adegan seks lebih dari 50 persen, ini masih liberal. Apalagi kalau 

diturunkan lagi tidak sampai 50 persen, lebih 50 persen saja masih ada 
yang protes. Tiga, yang cerita dan penyajiannnya menonjolkan adegan-

adegan kritik sosial yang mendiskreditkan sesuatu golongan atau pribadi 
lebih dari 50 persen, ini lebih 50 persen. Kalau di bawah dari itukan 

belum, inikan masih liberal. Empat, yang cerita dan penyajiannya 
menonjolkan adegan-adegan kekerasan, kekejaman, dan kejahatan lebih 

dari 50 persen sehingga mengesankan kebaikan dapat dikalahkan oleh 
kejahatan, ini di film-film sekarang masih ada seperti itu tapi tadi masih 
ada juga yang protes. Lima, yang cerita dan penyajiannya menonjolkan 

adegan-adegan yang bersifat anti Tuhan dan mendiskreditkan salah satu 

agama yang diakui di Indonesia.  
Kemudian selain daripada itu yang menjadi pedoman LSF, yaitu 

dari segi ideologi dan politik. Satu, setiap adegan dan penggambaran 

yang merugikan upaya pemantapan dan pelestarian nilai-nilai Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, setiap adegan dan 
penggambaran yang membenarkan ajaran komunisme dan 
semacamnya. Tiga, setiap gambar atau lambang yang dapat 

memberikan asosiasi atas pemujaan kebenaran komunisme dan 
semacamnya.  

Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus juga yang dinilai 
dari segi sosial budaya. Satu, adegan seorang pria dan wanita dalam 

keadaan atau mengesankan telanjang bulat baik dilihat dari depan, 
samping, atau dari belakang dan ini memang dilarang oleh agama juga. 

Yang kedua close-up alat vital, paha, buah dada, atau pantat baik 
dengan penutup maupun tanpa penutup. Tiga, adegan ciuman yang 
merangsang baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama 

jenis yang dilakukan dengan penuh birahi. Empat, adegan, gerakan, atau 

suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, 
baik oleh manusia ataupun oleh hewan dalam sikap bagaimanapun 

secara terang-terangan atau terselubung dan ini memang di dalam 

ajaran agama dilarang, “wala taqrabu zina”, jangan kamu mendekati 

perbuatan zina. Mendekati saja sudah dilarang, apalagi mengerjakannya. 
Oleh sebab itu kalo misalnya ada protes dari Pemohon mengatakan 

misalnya film malam pertama, pengantin baru, itukan ada dipotong, 

diprotes. Saya kira disebutkan saja misalnya bagaimana malam 
pengantin baru malam pertama, sudah cukup tidak perlu digambarkan 
lagi ada bunyi suaranya, ketakutan segala macam itu istrinya, tidak 

perlulah. Tujuh, menampilkan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai 

dengan fungsi seharusnya atau tidak ada, tidak pada tempatnya. 
Kedelapan, adegan-adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis.  

Kemudian dari segi ketertiban umum, yang menjadi pedoman 

LSF, satu, pelaksanaan hukuman mati dengan cara apapun yang 
digambarkan secara rinci, sehingga menimbulkan kesan penyiksaan di 

luar batas perikemanusiaan. Dua, penampilan, tindakan kekerasan, dan 
kekejaman atau akibatnya sehingga menimbulkan kesan sadisme. Yang 
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ketiga, penggambaran kebobrokan mengenai pribadi seseorang masih 

hidup atau yang sudah meninggal, sesuatu golongan atau lingkungan di 
dalam masyarakat secara berlebihan. Kalau diamati, unsur-unsur atau 

bagian dari film dan iklan tersebut yang disensor oleh LSF, itu tiada yang 
melanggar hak asasi manusia atau HAM. Karena diakui dengan 

sejujurnya bahwa hak-hak asasi manusia atau HAM memang bersifat 
universal, tetapi pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari ajaran agama 

bahkan tidak lepas dari ajaran moral dan budaya yang sesuai dengan 
ajaran agama kita. Apalagi di negara Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sila pertama dari Pancasila 

adalah Ketuhanan Yang Maha Esa tentu menjunjung tinggi ajaran 

agama. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28F, ”bahwa setiap 
orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang 
tersedia”.  

Semua yang disebutkan dalam undang-undang tersebut memang 

semuanya berkenaan dengan dan hak-hak asasi manusia, tidak boleh 
dilanggar. Tetapi dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran 

agama. Agama mendorong umatnya bekerja, berkreativitas seperti 
menciptakan seni dan lain-lain asal tidak menyalahi ajaran agama. Jadi 

apa yang dilakukan oleh LSF, tidak melanggar HAM karena sesuai 
dengan ajaran agama.  

Oleh sebab itu, apa yang dikerjakan oleh mereka tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F. Dari 
pemotongan sensor film sebagaimana yang disebutkan PP Nomor 7 

Tahun 1994 tersebut, sebagai pedoman LSF itu jika diamati tidak 

bertentangan dengan HAM, bayangkan saja jika tiada pemotongan-
pemotongan sensor terhadap film-film oleh LSF tentu saja hal itu akan 

membawa dampak negatif, atau apa istilah Bapak tadi, nanti gempa 

besar terhadap akhlak moral bangsa Indonesia, terutama pendidikan 

anak. Sedangkan sudah ada LSF yang mensensor film-film masih banyak 
Warga Negara Indonesia yang rusak akhlaknya terutama anak-anak dan 

generasi muda harapan bangsa, karena pengaruh dari film-film yang 

tidak mendidik.  
Walaupun misalnya ada yang mengatakan bahwa orang tua bisa 

mendampingi anak-anak ketika menonton, tetapi apa semua orang tua 

terus-terus mendampingi anaknya dan orang tua pada sibuk, apalagi jika 

orang tua tidak mengerti. Bahkan misalnya baru kemarin saya 
mendengar dari teman saya, bahwa di bioskop ditulis 17 tahun ke atas 
tetapi dia melihat bahwa yang datang itu ada membawa anak-anak, 

anak remaja yang belum 17 tahun. Ketika ditanya kenapa dibiarkan? 
Ketika ditanya kepada penjaga depan, kenapa dibiarkan masuk mereka 

di bawah umur? Katanya dia beli tiket, nah berarti kecolongan lagi. Oleh 
sebab itu kalau Pemerintah menetapkan adanya LSF, hal ini tentu demi 
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kemaslahatan warganya karena kaidah fikih menyatakan, “tasharraful 
imami manuthan bil maslahat”, tindakan Pemerintah terkait dengan 
kemaslahatan.  

Kalau Pemerintah tidak mengurus atau menjaga kemaslahatan 
warganya berarti pemerintah itu juga berdosa, karena tidak 

melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya. 
Jadi apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang 

Perfilman, dengan membentuk untuk mensensori film itu amat baik 
apalagi sesuai dengan ajaran agama karena sedangkan ada LSF yang 
berkewajiban untuk mensensor film-film yang dianggap tidak layak 

ditampilkan terutama hal-hal yang dilarang agama baik berbentuk porno, 

kekerasan, merusak akidah, meresahkan masyarakat dan lain-lain 
nampaknya masih ada juga film-film yang ditayangkan itu seharusnya 
tidak perlu ditayangkan, tetapi masih ditayangkan apalagi tiada lagi LSF 

yang mensensornya. Tentu dampaknya akan lebih bahaya lagi bagi 

moral bangsa   
 

194. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Bisa diringkas Ibu? 

 
195. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. HUZAIMAH YANGGO  

 
Ya, sudah selesai ini. Kalau menurut para Pemohon bahwa film 

yang diragakan atau dimainkan layak ditayangkan tetapi LSF tidak mau 
menayangkan atau memotong sebagiannya itu bisa didiskusikan dengan 
LSF bisa saja terbuka. Kalau LSF tetap tidak menayangkan atau 

memotong sebagian berarti itu tidak sesuai dengan ajaran agama, 

moral, dan budaya bangsa Indonesia karena anggota LSF itu terdiri dari 
para pakar di bidangnya terutama dari bidang agama. Oleh sebab itu LSF 

tetap dipertahankan jangan karena ada di antara film yang dimainkan 

oleh para Pemohon ada yang dipotong menyebabkan LSF dibubarkan.  

Demikian, wasalamu’alaikum wr. wb.  
  

196. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Wa’alaikumsalam, banyak sekali pendukung LSF ini dan yang jelas 

Prof. Huzaimah ini pasti bukan orang Betawi karena dia menyebut film 

itu felem. Saya persilakan sudah berapa tadi sudah empat sekarang kita 

beralih ke ahli dari Pemohon, saya persilakan Pak Nono Makarim. 
 

 

 
197. AHLI DARI PEMOHON : NONO ANWAR MAKARIM  

 
Yang Mulia para Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati 
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para hadirin sekalian. Sebetulnya saya berkeingnan hadir di sini sebagai 

amicus curiae namun demikian desakan di rumah saya terlalu kuat, lobi 
di rumah saya itu sangat menentukan karena anak saya adalah penulis 

skenario, jadi dia minta Bapak lakukan ini buat saya. Kalau begitu sudah 
tidak ada bebasnya lagi.  

  
198. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Tolong agak lebih didekatkan karena ada di-record, nanti dibikin 

risalahnya lebih mudah 

 

199. AHLI DARI PEMOHON : NONO ANWAR MAKARIM  
 

Terima kasih  

Jadi saya minta maaf untuk itu untuk kesempatan yang lolos tadi 

sebagai amicus curiae. Saya juga minta maaf kalau nanti saya sedikit 
mendekat kepada orang-orang buta atau orang-orang yang tergoda oleh 
iblis atau orang-orang yang lupa akan apa yang benar apa yang salah.  

Yang Mulia para Hakim, yang saya lihat di sini adalah bahwa 
sensor itu untuk tidak menyebut secara institusional lembaga sensor. 

Adalah suatu ekstensi dari ada apa yang saya sebut sebagai kedaulatan 
negara. Kedaulatan negara ini seringkali disalahtafsirkan sebagai 

konsepsi asal mulanya, konsepsi asal mulanya berasal dari abad ke-17 di 
suatu tempat, di suatu kastil di Westfalia di dekat kota Münster di 

Jerman Barat sekarang, di Jerman maaf. Singkatnya yang diputuskan di 
sana adalah perang agama 30 tahun dan 80 tahun didamaikan. Setiap 
penguasa di setiap daerah kekuasaannya bisa menentukan agama mana 

yang boleh berdakwah di sana, jadi perang agama asalnya. Kekuasaan 

untuk menentukan agama mana yang boleh beroperasi di daerah-daerah 
tertentu. Ini sudah banyak sekali luntur, banyak sekali sudah bergeser ke 

arah lain terbagi antara kekuasaan-kekuasaan lain sebab setiap kali kita 

membikin perjanjian apakah itu perjanjian antar pribadi, apakah itu 

perjanjian antar negara ada sesuatu daripada kedaulatan kita yang kita 
serahkan untuk mendapat suatu hal yang lain lagi ada perhitungan yang 

masing-masing soal itu.  

Namun demikian pada tahun 60-an untuk pertama kalinya dunia 
dibuat sadar bahwa sebetulnya kelunturan kedaulatan tersebut sudah 
jauh berlangsung. Pada saat kita menerima di negeri kita institusi-

institusi yang bernama multi national corporation pada saat itu pula kita 
harus bisa menerima bahwa nasib yang akan menimpa ribuan orang di 
negara kita yang menentukan bukan Pemerintah lagi. Yang menentukan 
adalah kantor-kantor pusat dari multi national corporation London, Paris, 
New York, Tokyo, Melbourne. Itu merupakan suatu pengurangan dari 
kedaulatan luar biasa, kemudian kedaulatan itu masih digerus lagi, 

globalisasi. Pendesakan dan pemberontakan dari bangsa dimana-mana 
untuk hak asasi, apa sebetulnya permasalahan hak asasi ini? 
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Permasalahan yang terjadi di Yugoslavia, permasalahan yang terjadi di 

Afrika. Negeri tidak lagi bebas untuk melakukan apa saja sesuai dengan 
kemauannya terhadap warga negaranya, tidak bisa. Turut campur dari 

orang luar akan terjadi kalau itu berlangsung. Yang lebih mengambil 
kekuasan dari porsi kekuasaan dari kedaulatan negara adalah 

penemuan-penemuan teknologi. Kalau orang sudah bisa menonton film 
dan beli film sendiri dari komputer, kalau film-film semua bisa masuk ke 

hp kita maka tidak ada satu negeripun di dunia ini betapa pun kayanya 
betapapun tinggi teknologinya yang bisa mengontrol itu. Dari pagi kita 
mendengar perbincangan mengenai bahwa pekerjaan sensor tidak bisa 

tidak adalah terbatas sekali. Tadi pagi kita juga dengar bahwa apapun 

keterbatasan itu mayoritas daripada yang masuk ke Indonesia jauh lebih 
besar untuk dikontrol oleh sensor tersebut. Implikasi daripada lolosnya 
kedaulatan tersebut, kekuasaan tersebut, lolosnya film-film dan lain 

sebagainya ke tangan pribadi adalah penting sekali untuk pembicaraan 

kita di sini. Kedaulatan yang tadinya dipegang oleh kolektivitas yang 
namanya negara bergusur ke tangan individu. Individulah yang 
menentukan apa yang sebetulnya yang dia mau tonton, apa yang dia 

suka, apa yang dia tidak suka. Jadi mau atau tidak mau, suka atau tidak 
suka hal ini terjadi sekarang. Suatu pembicaraan yang terkesan sekali 

pada sidang sebelum ini adalah kesan yang ditimbulkan yang hari inipun 
berlangsung terus bahwa Pasal 28 mengenai hak asasi, dari A sampai I, 

itu ditiadakan oleh (Pasal) 28J,  itu kesan yang diperoleh. Tidak sengaja 
barangkali karena orang yang menerima kesan tersebut mengira (Pasal) 

28J itu adalah apa yang terjadi, apa yang sudah biasa kita saksikan 
terjadi sejak tahun 50-an. Memang kalau mental set up kita 
menerimanya begitu, menerimanya sesuai dengan masa lampau, maka 

memang pembatasan. Yang jarang kita sadari adalah bahwa di seluruh 

dunia, dimanapun apakah sistem hukumnya adalah common law, apakah 
sistem hukumnya adalah continental european law, sama ada Pasal 28J. 

Hanya interpretasi daripada judiciary yang berbeda. 
Kalau kita ambil contoh sekarang, Netherland, dari sana asalnya 

hukum pidana dan perdata kita. Di sana para hakim, terutama di bidang 
pencemaran nama, itu punya timbangan. Timbangannya mengatakan 

yang satu adalah demokrasi, kebebasan lalu lintas pikiran, kepentingan 

publik, yang satu adalah hak asasi manusia tertentu yang terlanggar. 
Mana yang lebih berat pada waktu-waktu tertentu? Kalau kita di 
Indonesia sudah mencapai tingkatan itu, alhamdulillahirabbil’alamin, 
belum ke sana kita. Belum ke sana pun, oleh pengadilan hak asasi di 

Stratsburg pengadilan-pengadilan hooge raad Belanda sudah ditegur, 
”salah kau”. Salah kau dengan timbangan-timbangan itu. Yang pertama 
dipentingkan adalah demokratisasi. Yang pertama dipentingkan adalah 

manusianya, kebebasannya. Baru kalau ada kepentingannya yang sangat 
mendesak boleh dikurangi. Ya tapi itukan Netherland, bule. Tidak 

demikian. 
Jepang, Mahkamah Agung Jepang berkali-kali memutuskan 
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perkara pencemaran nama dalam alur itu. Ya tapi Jepang sudah kaya, 

kita masih miskin. Mana bisa? Orang-orangnya masih bodoh. Korea, 
Mahkamah Konstitusinya maupun Mahkamah Agungnya memutuskan 

perkara-perkara pencemaran nama persis seperti itu. Jangan kita 
lupakan pada satu ketika tertentu, duta besar kita di Korea, di Seoul, 

menyatakan Korea harus kita contoh. Luar biasa bagusnya. Sekarang 
sudah almarhum duta besar itu. Australia, Australia saya akan kutip 

karena menarik sekali konflik antara kepentingan publik untuk 
demokratisasi dan hak-hak asasi, diatasi dengan klasifikasi. Akan tetapi 
syarat yang diberikan kepada majelis klasifikasi itu luar biasa. 

Pendidikannya, record performance-nya di masyarakat, tingkah lakunya, 

semua diteliti secara sangat teliti, sangat minute. Ada lagi penemuan 
barangkali di Australia, beberapa acara televisi yang diperuntukkan bagi 
orang dewasa dikasih entah alat apa teknologi, hanya bisa diakses oleh 

orang-orang yang punya kartu kredit. Dan di Australia hanya umur-umur 

tertentu saja yang dibolehkan memiliki kartu kredit, dus sekaligus anak-
anak yang di bawah umur tidak bisa menonton film-film tersebut. Halah 
banyak yang rewel di sini ini mengenai sensor-sensor, LSF, apalah. 

Amerika saja yang kampiun demokrasi, kampiun hak asasi, punya 
sensor. Ntar dulu, jangan cepat-cepat tarik kesimpulan begitu, karena 

apa? Orang yang pernah belajar hukum, apakah di Indonesia, apakah di 
luar negeri, pasti mengenal nama-nama hakim di Mahkamah Agung 

Amerika. Justice Steven, Justice Kennedy, Justice Thomas, Justice Kalya, 
semua memiliki satu record yang cemerlang. Cemerlang dalam arti 

menetapkan apa dari first amendment hak asasi untuk mengutarakan 
pendapat secara bebas yang perlu dipertahankan dan kapan dia bisa 
dicairkan sedikit. Memang benar di Amerika ada sensor, akan tetapi tes-

tes yang dikenakan kepada perkara-perkara yang diajukan oleh warga 

negara terhadap Pemerintah Amerika yang mau menyensor luar biasa. 
Secara singkat saya sebutkan di sini, compelling interest trump. 

Kalau kepentingan yang diajukan itu adalah memaksa, maka dia 

dimenangkan. Artinya kepentingan untuk menyensor. Substantial burden 
test, sebab kalau sudah substantial burden sudah dilekatkan kepada hak 
asasi, maka itu adalah inkonstitusional, itu yang kedua. Yang ketiga the 
last restrictive alternative hybrid, biasanya ini menjalarnya ke substantial 
burden karena sulit menentukan. Terlalu kompleks kalau ada alternatif 
yang terlalu hybrid. Kemudian the cost benefit waying approach. Contoh 
kecil, saya minta izin untuk mengemukakan, ada mesin-mesin penjual 

(vending machine) surat kabar. Dan kadang-kadang ada broadsheet 
yang penuh dengan pornografi, itu dibayar dengan koin bisa keluar. 
Sampai ke Mahkamah Agung masalah ini. Dikatakan, kalau seandainya 
kita larang, harus ada yang jaga, itu syaratnya. Kalau tidak ada yang 

jaga dan kita larang, hak orang dewasa untuk mengakses vending 
machine itu dikurangi. Kalau kita biarkan, apa yang terjadi? Anak-anak 
kecil bisa mengakses. Oleh karena itu ditetapkan substantial burden ini 
adalah harus dijaga orang dewasa. Jadi yang penting kita simak di sini 
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adalah bahwa sensor dihadang dari mulai district court, court of appeals, 
sampai ke supreme court. Seluruh jajaran dari salur-salur daripada 
judiciary turut serta menguji. Sebab apa? Institusi publik yang tidak 

dipaksa untuk memberikan pertanggungjawaban publik bukan institusi 
publik, dia adalah institusi kekuasaan. Ada satu hal informasi saya ingin 

kemukakan. Baru saja satu buku terbit yang memberikan kita satu 
gambaran yang luar biasa mengenai first amendment di tangan supreme 
court. Penulisnya Anthony Lewis dan nama judul bukunya adalah 
Freedom for the Thought We Hate—Kebebasan untuk Pikiran-Pikiran 
yang Kita Benci’. Nanti kalau sudah sampai di Indonesia barangkali bisa 

saya pinjamkan kepada Majelis yang saya muliakan ini. Ada satu kesan 

juga yang tersimak dari sidang dua kali saya hadiri adalah bahwa sensor 
itu boleh, karena apa? Ada undang-undangnya kok yang menentukan. 
Yang terjadi di sini adalah isolasi daripada forming process daripada satu 
undang-undang tertentu. Undang-undang itukan tidak dihasilkan dalam 

satu vacuum. Undang-undang itu merupakan suatu hasil akhir dari 
situasi hamil tua pergerakan sosial politik dan ideologis, jadi apa yang 
terjadi di masyarakat itulah yang mendorong terjadinya pembuatan 

undang-undang. Coba lihat hatzai artikelen, hatzai artikelen itu 
mengherankan sekali, karena apa? Konkordansi prinsipil 

dikesampingkan, kalau kita lihat the Angle brecht yang lama, yang masih 
dalam Bahasa Belanda di sampingnya biasanya ada nomor-nomor pasal 

di Wet Boek van Strafrecht Belanda, hatzai artikelen tidak ada. Hatzai 
artikelen konkordansi prinsipil disingkirkan oleh Ministery van Colonie, 
Menteri Penjajahan, karena itu khas berlaku untuk jajahan mereka tidak 
berlaku untuk Netherland. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Dewan 
Pers akan menghadap pada Majelis Yang Mulia ini, untuk mengajukan 

Pasal 27, 28 mengenai penghinaan terhadap institusi pemerintahan, 

mudah-mudahan saya berusaha di bidang ini sudah empat tahun tapi 
gagal terus.  

Yang mulia (...) 

 

200. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Kalau hatzaai sudah selesai, hatzaai artikelen sudah selesai di 
Mahkamah. 
 

201. AHLI DARI PEMOHON : NONO ANWAR MAKARIM  

 

Maka itu, satu contoh yang sangat menyolok sekali dan memang 
diputuskan secara tepat oleh Majelis. Dalam penjelasan Undang-Undang 
Film yang menjadi pusat inspirasi adalah GBHN. Berpikir secara logika 

GBHN yang mana? Tidak bisa tidak, tentunya GBHN tahun 1988, karena 
GBHN dikeluarkan lima tahun sekali. Mari kita liat apa isi GBHN tahun 

1988? Nomor satu, Demokrasi Pancasila dan Dwifungsi ABRI yang dijuluki 
sebagai faktor positif dan kreatif oleh Pidato Kepresidenan tanggal 16 



 76 

Agustus 1988, untuk menjawab ujian berat dan besar yang akan dihadapi 

bangsa kreatif dan efektif Dwifungsi ABRI Demokrasi Pancasila. Kedua, 
pembudayaan Demokrasi Pancasila dan P4 dalam kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa, GBHN 1988. Ketiga, penggabungan upaya 
dan daya seluruh unsur bangsa untuk menjamin suksesnya Pemilu 1992 

yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kita semua tahu bahwa upaya 
itu berhasil secara gemilang, Golkar menang 70%. Pada saat itu orang 

bisa bicara mengenai mayoritas di Indonesia. Bukan tempatnya di sini 
untuk menilai dampak Demokrasi Pancasila dan Dwifungsi ABRI, pada 
kehidupan bangsa, HAM, dan korban penumpasan. Kita di sini juga tidak 

perlu mempertanyakan dan menilai hasil dan pengaruh proyek P4. Apa 

latar belakang GBHN 1988? Saya melakukan research dalam surat kabar, 
mass media dan lain sebagainya, apa sebetulnya background daripada 
1988 itu? Februari, di Lampung terjadi penumpasan terhadap kelompok 

yang melawan Demokrasi Pancasila. Seratus orang mati. Juni, audit yang 

dilakukan Pemerintah menunjukkan bahwa 2/3 dari seluruh jumlah BUMN 
dikelola buruk dan merugi terus. Agustus, Polisi membatalkan izin 
pementasan Pengadilan Syeh Siti Jenar di Yogya. Masih Agustus, 

bentrokan fisik antara aktivis Islam dan militer di Bima. Lima, Pemerintah 
mendirikan badan sensor yang berfungsi merekomendasi kepada Jaksa 

Agung buku-buku dan penerbitan-penerbitan mana saja yang perlu 
dilarang dan disensor para anggotanya antara lain terdiri dari TNI, 

perwira-perwira TNI, dan badan intelijen 
 

202. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Kalau bisa dipercepat? 

 

203. AHLI DARI PEMOHON : NONO ANWAR MAKARIM  
 

Bisa. Aceh dijadikan daerah operasi militer, itu tahun 1988. 

Kemudian konteks dari pada Undang-Undang Perfilman itu sendiri. Tidak 

begitu saja terjadi tahun 1992, tapi 1990 sudah kelihatan apa ujung-
ujungnya. Maret 1990, 30 cukong dikumpulkan di Tapos mereka disuruh 

menjual 25% sahamnya. RCTI diberi izin memancarkan acara televisinya 

tanpa dekoder. Saya secara teknis tidak mengerti itu apa itu dekoder itu. 
September, Bank Duta yang 70% dimiliki yayasan-yayasan Presiden 
Soeharto mengumumkan kerugian 420 juta seterusnya begitu ceritanya 

ini sudah saya tuliskan nanti diserahkan kembali pokoknya background-
nya adalah background Demokrasi Pancasila bagaimana dia beroperasi 
dalam kenyataan.  

Secara hukum, pada bagian Menimbang Undang-Undang 8 Tahun 

1992 butir 1 tentang perfilman disebut bahwa film adalah media 
komunikasi massa pandang dengar. Pasal 5 dari undang-undang tersebut 

menyatakan film sebagai media komunikasi massa pandang dengar 
mempunyai fungsi penerangan, pendidikan, hiburan, dan ekonomi itu di 
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dalam Undang-Undang tahun 1992. Saya pindah sekarang ke Undang-

Undang Pers, tahun 1999. Media informasi dan pendidikan hiburan dan 
kontrol sosial yang dapat berperan sebagai lembaga ekonomi. 

Komparasinya, Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Perfilman 
mengenai apa itu pers dan apa itu film.  

Yang menarik sekali adalah definisi mengenai pers kalau kita bandingkan 
dengan definisi mengenai film. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1992 mendefinisikan film sebagai media komunikasi massa pandang 
dengar dengan atau tanpa suara dan lain sebagainya. 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 1999 mengenai Pers 

mengatakan, pers adalah lembaga sosial, etc, etc, suara dan gambar 

termasuk sebagai definisi pers. Di satu pihak ada pandang dengar, film. Di 
lain pihak undang-undang yang kemudian dikeluarkan 1992-1999 
mengatakan suara dan gambar. Apa yang harus kita pertanyakan di sini? 

Apakah Undang-Undang Pers itu mencakup film? Karena di sini disebut 

suara dan gambar, definisi di dalam satu undang-undang, apakah 
berjalan sendiri? 

Mohon pertimbangan daripada Majelis yang mulia ini. 

Kalau film disebut sebagai media komunikasi massa pandang 
dengar dan jurnalistik disebut sebagai kegiatan dalam bentuk suara dan 

gambar. Apakah Undang-Undang tentang Pers mencakup ketentuan 
tentang mengenai perfilman juga? Pertanyaan kedua kalau Undang-

Undang tentang Pers yang berdefinisikan pers sama dengan definisi film 
dalam Undang-Undang tentang Perfilman, ketentuan undang-undang 

yang mana yang harus diperlakukan? Apakah yang tahun 1999? Apakah 
yang 1992? Karena definisi sensor di dalam Undang-Undang Pers, 
dahsyat. Kalau dibandingkan dengan definisi sensor dalam Undang-

Undang Perfilman. Definisi mengenai sensor, (Undang-Undang) perfilman, 

“penelitian, penilaian terhadap film dan lain sebagainya untuk 
menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan baik secara 

utuh,  setelah peniadaan dan lain sebagainya. Empat kata penting yang 

perlu kita perhatikan simak di sini. Satu adalah penelitian, dua adalah 

penilaian, tiga adalah menentukan, empat adalah peniadaan. Setiap yuris 
akan langsung asosiasinya pada judge jury executioner. Kalau di lapangan 
dalam perang gerilya ini namanya summary execution, pelanggaran berat 
terhadap kemanusiaan, judge, jury, and execution. Di Undang-Undang 
Pers ini dilarang dikritik secara keras sekali.  

Bagian terakhir—minta maaf, pada tahun 1946 delegasi Indonesia 

pergi ke satu kastil di Dego hoeg valley di Netherland untuk terakhir kali 
membujuk pemerintah Belanda, “tolonglah kita ingin merdeka sekarang, 
beri kepercayaan kepada kita, kita bisa me-manage sendiri tentu dengan 
bantuan tuan-tuan. Seperti dalam satu suara koor bersama mereka 

menjawab skerber horn lukhman gres lun [sic1]!, tidak bisa karena apa? 
Indonesia belum bisa, belum dewasa, belum matang untuk menjadi 

merdeka sekarang, niet van daag moore [sic!] delegasi Indonesia pulang 
dengan sopan santun minta diri mengatakan niet morgen van daag [sic!]. 
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Pada sidang sebelum ini Menteri Kebudayaan dan Pariwisata mengatakan 

pada suatu hari nanti sensor sudah tidak ada lagi buat Indonesia, saya 
ingin menyerukan hari itu adalah sekarang, terima kasih.  

Wassalamu’alaikum wr. wb. 
 

204. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Baik Saudara-Saudara, ya namanya juga ahli. Ahli kadang-kadang 
beda pendapatnya, jadi kita sudah dengar banyak sekali perspektif dan 
memang bukan hanya keahlian yang hanya didengar di sini tetapi juga 

pihak-pihak yang mengusung kepentingan stakeholder. Karena itu 

memang semula Mahkamah Konstitusi ini terbuka untuk kalau ada inisiatif 
dari apa yang tadi disebut amicus curiae, itu bahasa kitanya friends of the 
court. Jadi jaringan teman-temannya pengadilan apalagi memang 

Mahkamah ini hanya sendirian ada di Jakarta, dia menjaga Konstitusi 

sangat elit tetapi yang diadili di sini kepentingan semua orang, 
kepentingan semua kita sehingga oleh karena itu siapa saja Warga 
Negara Republik Indonesia kita ini yang merasa punya kepentingan 

dengan materi perkara di sini boleh ikut, inisiatifnya sendiri juga boleh 
kirim surat. Kalau kita pertimbangan sendiri perlu didengar kita panggil 

kita beri kesempatan untuk bicara atau boleh jadi cukup kita dengar 
keterangan tertulisnya.  

Jadi dengan cara demikian kita ingin menjadikan Konstitusi 
Undang-Undang Dasar Negara kita ini untuk kita semua. Sekarang ada 

lima orang lagi yang belum kita dengar. Kita selesaikan dulu mudah-
mudahan masih sabar kita sudah janji pukul empat selesai, berarti 
sekarang 25 menit. Berarti masing-masing lima menit sehingga bisa 

selesai seluruhnya pukul empat kita tutup. Kalau misalnya bisa 

diusahakan hal-hal yang sudah pernah disampaikan oleh ahli-ahli yang 
terdahulu tidak usah diulang lagi, misalnya begitu itu akan menjadi lebih 

efisien apa saja yang belum tadi didengarkan itu silakan disampaikan 

barangkali begitu.  

Saya persilakan siapa sekarang? Pak Mudzakir Anda karena sudah 
tidak pulang ke Yogya mau berdiri apa tetap di situ? Silakan. 

 

205. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. MUDZAKIR  
 

Yang Mulia Majelis Hakim yang pada sore hari telah memberikan 

kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan keahlian saya 

yang terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 
yang terkait dengan persoalan sensor film dengan Konstitusi yakni 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F. Saya sudah menyiapkan, ini 

mohon izin Majelis Hakim apakah bisa diperintahkan atau diingatkan 
bahwa saya sudah mempunyai koneksi ini dengan (...) 

 
206. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
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Otomatis itu, kita tidak usah memerintah lagi cukup memerintah 
dalam hati saja itu sudah itu biasanya, silakan. 

 
207. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. MUDZAKIR  

 
Supaya lebih mudah menjelaskan karena waktunya sangat sempit 

sekali untuk bagian kami.  
Yang pertama ingin saya sampaikan pandangan hukum saya 

sebagai ahli tentang memahami hukum Indonesia. Bahwa memahami 

hukum Indonesia dalam satu konteks peraturan perundang-undangan dan 

juga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah harus dalam 
konteks bagaimana masyarakat hukum Indonesia memahami Konstitusi 
dan juga memahami undang-undang. Atas dasar itu maka memahami 

Undang-Undang Dasar 1945 adalah dalam perspektif orang Indonesia 

memahami Undang-Undang Dasar 1945.  
Oleh sebab itu Bapak Ketua Majelis Hakim yang mulia, untuk memahami 
suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia dari Undang-Undang 

Dasar sampai kepada peraturan daerah, itu harus dalam satu konteks 
Indonesia yang terdiri dari; pertama adalah harus dalam satu konteks 

bagaimana masyarakat hukum Indonesia memahami hukum itu, 
membentuk, menetapkan, dan sekaligus melaksanakan. Yang kedua 

adalah peraturan itu harus terintegrasi dalam satu sistem hukum 
Indonesia yang sistem itu hierarkis berada di dalam susunan-susunan 

yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004 Jadi ini tidak bisa diabaikan begitu saja karena ini bagian dari tata 
aturan perundang-undangan. Dan yang tidak tertulis dalam satu konteks 

ini memahami hukum Indonesia harus dalam satu konteks asas-asas atau 

legal principle yang dipahami, yang dianut oleh masyarakat hukum 
Indonesia dan yang terakhir adalah itu dalam rangka untuk menegakkan 

nilai-nilai hukum atau nilai hukum dalam kerangka masyarakat hukum 

Indonesia. Dan tatanan masyarakat hukum Indonesia yang tertinggi 

adalah Konstitusi dan di antara Konstitusi yang tertinggi adalah 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu harus dipahami 

dalam satu konteks itu. 

Oleh sebab itu Majelis Hakim yang mulia, memahami pasal-pasal 
Konstitusi harus dipahami dalam satu konteks yang komprehensif, yang di 
dalamnya juga termasuk Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan 

ketika kita memahami pasal-pasal yang terkait dengan hak asasi manusia, 

itu pun harus dipahami secara komprehensif berdasarkan pada pasal-
pasal yang terkait dengan hak asasi manusia.  
 

 
208. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. 

 
Sistemnya lain barangkali. Ini laptop dari Yogya ini.  
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209. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. MUDZAKIR 
 

Mungkin laptop-nya ngambek, seharusnya ada masih ada di sini. 
 

210. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. 
 

Sudah Anda bicara saja, nanti yang tertulisnya itu disertakan 
disampaikan melalui Kepaniteraan untuk dibagi. 
 

211. AHLI PEMERINTAH : Dr. MUDZAKIR 

 
Ya, terima kasih. 
Selanjutnya dalam kaitannya dengan pemahaman hukum 

sebagaimana yang saya katakan tadi, maka memahami hukum itu harus 

secara komprehensif. Demikian juga di dalam memahami Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1992 itu pun juga harus dipahami secara komprehensif 
dalam satu konteks satu kesatuan sistem hukum nasional. Jika undang-

undang ini lahir pada tahun 1992 dan kemudian Konstitusi lahir setelah 
tahun 1992 khususnya yang terkait dengan pasal pengujian itu pun harus 

dalam satu konteks ini, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 itu 
eksis dia dinyatakan sebagai suatu undang-undang yang berlaku sebagai 

hukum positif dan yang kedua adalah dia harus diberi makna dalam satu 
konteks sistem hukum yang baru yang ada sekarang ini.  

Jadi kalau begitu Majelis Hakim yang saya muliakan, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1992 itu tetap eksis sebagaimana undang-
undang yang lain yang lahir sebelum perubahan Konstitusi. Dalam 

kerangka itu Majelis Hakim yang saya muliakan, sekarang menyangkut 

persoalan sensor film. Sensornya yang ingin saya tekankan di sini. Dalam 
pemahaman hukum, dalam konteks ini adalah hukum yang terkait dengan 

persoalan sensor. Sensor sendiri dibedakan menjadi empat wilayah. 

Pertama, adalah sensor sendiri atau disensor sendiri oleh insan film itu 

sendiri. Dan itu nanti menjadi kompetensi dalam satu bidang hukum yang 
lain. Kemudian yang kedua adalah sensor oleh organisasi film, maka 

syarat dalam sensor organisasi film sebagai suatu organisasi profesional, 

maka organisasi film harus mempunyai standar pelaksanaan profesi atau 
standar profesi ini didasarkan kepada ilmu di bidang perfilman.  

Kedua, adalah mempunyai kode etik profesi dan yang ketiga 

adalah dia mempunyai lembaga penegak kode etik atau dewan 

kehormatan atau bentuk lain. Ini masih bertanya saya adalah apakah 
organisasi film sekarang itu sudah mempunyai standar profesi? Apakah 
dia memiliki kode etik profesi? Dan apakah dia mempunyai lembaga 

penegak kode etik atau penegak profesi semacam dewan kehormatan? 
Sejauh yang saya cermati sampai hari ini karena ada Lembaga Sensor 

Film, saya cermati sampai hari ini adalah tidak saya tangkap bahwa itu 
ada eksis yang dia berlaku sebagai kode etik profesi di bidang perfilman 
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dan juga standar pelaksanaan profesi perfilman, sehingga film itu benar-

benar mempunyai standar objektif dalam konteks pelaksanaan profesi dan 
dia bisa diuji oleh siapa pun, itu yang kedua. Ketiga, adalah sensor oleh 
negara. Dalam konteks ini adalah lembaga sensor film. Jadi mungkin 
sekali dalam batas-batas tertentu sensor itu adalah oleh negara, karena 

negara sesuai dengan Konstitusi tugas negara dan juga sesuai peraturan 
perundang-undangan yang lain mempunyai tugas, salah satu tugas itu 

adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Keempat, sensor 
itu dilakukan oleh masyarakat. Sekarang di dalam Undang-Undang 
Perfilman ini sensornya ada di mana? Tentu saja dalam satu konteks ini 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992, ini sensor itu letaknya pada sensor 

oleh negara. Sedangkan sensor oleh organisasi film adalah oleh organisasi 
film itu sendiri dan sensor sendiri atau self censorship oleh insan film itu 
sendiri bisa juga oleh perusahaan film itu sendiri. 

Majelis Hakim yang mulia. 

Yang menjadi persoalan sekarang itu adalah tuntutan hilangkan 
sensor. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah apa sebetulnya kriteria? 
Apakah masing-masing insan film itu sudah memiliki kriteria-kriteria 

tertentu yang kriteria itu bisa disampaikan kepada publik tentang masalah 
sensornya oleh atau self censorship ini. Dan yang kedua apakah juga 
organisasi film itu punya standar profesi sehingga setiap masyarakat itu 
punya untuk bisa menilai bahwa itu film itu dilaksanakan berdasarkan ilmu 

perfilman atau tidak. Dan apakah juga dia mempunyai kode etik? Karena 
ini bagian yang paling penting dalam kaitannya dengan hubungan antara 

profesi itu dengan masyarakat. Jadi oleh sebab itu Majelis Hakim yang 
mulia kalau yang pertama, yang kedua ini lolos atau paling tidak yang 
pertama dan yang kedua ini efektif berlaku tentu saja sensor oleh negara 

itu menjadi zero. Bukan berarti harus dihapuskan, tetapi zero dalam arti 

kata kalau sudah antara sensor yang pertama, sensor kedua, sensor yang 
ketiga, apalagi sensor yang keempat tentu saja sudahlah itu menjadi 

berlaku begitu saja. Tetapi kalau palang pintu yang pertama lolos, palang 

pintu yang kedua lolos, karena dia umumnya kalau bisanya dalam 

organisasi yang benar tentu saja akan menegakkan kode etik yang bagus, 
siapa yang akan mensensor lagi? Apakah masyarakat harus mensensor?  

Saya kira ini harus dijelaskan juga bahwa itulah peranan dari 

Lembaga Sensor Film negara. Dan oleh sebab itu pula saya sependapat 
dengan apa yang berkembang tadi di dalam perspektif hukum tentu saja 
harus norma-norma penyensoran ini harus ada kesepahaman bersama 

sehingga norma dalam proses penyensoran itu menjadi benar-benar 

semuanya adalah memperhatikan kepentingan masyarakat.  
Berikutnya yang terkait dengan persoalan sensor film. 
Majelis Hakim yang kami muliakan. 

Kalau tadi ada beberapa sensor film yang saya sebutkan tadi, maka 
kami jelaskan dalam konteks ini, masing-masing punya kelebihan dan 

kekurangannya, yang pertama adalah self censor. Kalau dia adalah self 
censor, itu artinya penilaian secara subjektif dengan ukuran moral yang 
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subjektif dipahami oleh yang bersangkutan. Maka kalau itu dilakukan oleh 

organisasi profesi film, maka dia bisa menggunakan apa yang disebut 
sebagai moral objektif, tapi juga gabungan antara moral subjektif dan 

objektif menurut organisasi film dan tentu saja dia berpijak kepada 
penilaian yang objektif. Sekarang bagaimana dengan LSF? LSF ini 

melakukan adalah penilaian yang objektif. Saya ulangi lagi, LSF ini 
memerankan sebagai wakil negara, dia akan memberikan penilaian secara 

objektif. Objektifnya apa? Yang pertama adalah ukuran moral yang 
objektif, dasarnya adalah norma dan norma itu harus diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan pendekatan seperti ini 

jelas sekali bahwa konteks LSF dalam melakukan sensor itu bisa 

berdasarkan satu aturan atau berdasarkan pada aturan-aturan norma 
yang sampai hari ini adalah dimuat dalam PP Nomor 7 tahun 1994. Jadi 
dengan cara seperti ini saya berpendapat, jika LSF ini telah meloloskan 

sebuah film dalam perspektif hukumnya, maka film yang diedarkan insan 

film dan perusahaan film dan perusahaan pengedar film ini tidak bisa 
dikatakan dia melanggar hukum. Hal yang kedua jika ternyata di dalam 
kenyataan ternyata film yang diedarkan itu adalah melanggar hukum 

maka yang bertanggung jawab terhadap edaran film itu adalah LSF. Saya 
sependapat dengan Ibu yang menyatakan bahwa inilah tanggung jawab 

LSF berat sekali karena dialah salah sensor meloloskan sesuatu dia bisa 
ditanggung jawab secara hukum dan juga kalau dia menyensor dia juga 

tanggung jawab secara hukum karena pihak LSF bisa diajukan keberatan-
keberatan terhadap proses penyensoran tersebut.  

Jadi dengan demikian LSF ini sesungguhnya dalam makna atau 
dalam konteks ini adalah itu melindungi insan film dan juga perusahaan 
film dan juga pengedar film dari kemungkinan tuntutan-tuntutan hukum 

khususnya adalah tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 

dan 41. Bagaimana kalau dia tidak ada LSF? Maka kalau pakai self sensor 
itu artinya setiap pelanggaran hukum entah itu oleh perusahaan film 

mungkin juga melibatkan insan film dia akan bisa ditangkap polisi 

langsung diproses ke pengadilan. Bagaimana dengan organisasi film? 

Kalau dia membuat norma-norma yang objektif tadi maka syaratnya dia 
harus menggunakan penilaian objektif maka standar profesi kode etik 

profesi maka jika itu dilanggar atau produk setelah melalui proses ini 

dilanggar maka dia akan melalui dua pintu, pintu yang pertama adalah 
apakah tindakan pembuat film itu melanggar standar profesi dan kode 
etik profesi atau tidak? Kalau dia melanggar kemungkinan dia bisa 

dikenakan pidana. Siapa yang mengenakan pidana? Siapa yang 

bertanggung jawab? Ini organisasi film tidak bertanggung jawab 
melainkan yang bertanggung jawab adalah perusahaan film dan insan film 
yang terlibat dalam proses itu. Jadi kalau saya melihat makna dalam satu 

konteks pertanggungjawaban seperti ini itu artinya adalah sensor film 
oleh negara dan kemudian negara membentuk organisasi film yang 

disebut Lembaga LSF ini sesungguhnya dilakukan dalam rangka untuk 



 83 

melindungi insan film itu sendiri, perusahaan film, dan perusahaan 

pengedar film.  
Yang Terhormat Majelis Hakim yang mulia, peranan sensor film 

yang demikian inilah menurut pendapat saya adalah sesuatu hal yang 
penting. Kepentingan itu saya tidak perlu mengulangi lagi apa yang 

disampaikan oleh para Ahli yang sebelumnya atau para yang 
berkepentingan sebelumnya, sesuai dengan perintah Majelis Hakim kami 

tidak boleh mengulangi.  
Sekarang bagaimana dalam satu konteks Pasal 40 dan 41 yang 

terkait dengan Pasal 33 dan 34. Majelis Hakim yang mulia jika sekiranya 

kita menggunakan Pasal 33 dan juga Pasal 34 dalam posisi yang 

pelaksanaannya itu dilakukan oleh LSF saya kira tidak perlu saya ulangi 
lagi pasal itu kedudukannya dalam rangka sebagaimana yang saya 
kemukakan di atas. Hanya saja jika itu terjadi pelanggaran hukum pidana 

sehingga menggerakkan Pasal 40, 41—maaf Majelis Hakim supaya nanti 

diralat di dalam Website Mahkamah Konstitusi itu ditulis 40 ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3). Sesungguhnya tidak ada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
yang ada adalah Pasal 40 karena di dalamnya tidak ada ayat karena ini 

dipublikasi saya takut nanti keliru untuk dipahami oleh masyarakat.  
Jadi kalau misalnya saja ada tindakan insan film dan dia 

menyalahgunakan film dengan motif jahat, maka kalau itu rambu-
rambunya adalah langsung bisa dikenakan sanksi pidana tanpa harus 

melalui apa yang disebut sebagai sensor-sensor dan seterusnya tadi, 
maka dia dikatakan dia sebagai yang saya sebut sebagai premum 
remedium. Jadi ada ketentuan sanksi pidana itu ada disebut sebagai 
pidana administratif yang dalam konteks ini sebagai ultimum remedium 
dan ada juga bagian lain sebagai premum remedium kedua-duanya ini 

karena ada lembaga sensor film semuanya adalah dihubungkan dengan 

LSF.  
Berikutnya yang terkait dengan persoalan bagaimana jika tidak ada 

sensor film, siapa yang menyensor? Seandainya aku menggambarkan 

dalam suatu konteks ini Majelis Hakim kalau self censor ini lolos, 
organisasi film meloloskan, dan kemudian tidak ada sensor yang lain 
dalam satu proses perfilman ini kami membayangkan berarti yang 

menyensor adalah masyarakat. Sensor secara rasional masyarakat nanti 

adalah dia hanya tidak mau menonton memboikot menonton dan 
seterusnya dan seterusnya, itu kalau dia bisa berpikir rasional. Tapi kalau 
ternyata muatan film itu mengandung contemp atau penghinaan terhadap 
masyarakat apalagi penghinaan terhadap agama dengan secara langsung 

ataupun tidak langsung atau dengan simbolika, tentu saja masyarakat 
akan menyensor dengan caranya sendiri.  

Saya takut Majelis Hakim yang mulia kalau itu terjadi sensor yang 

terjadi oleh masyarakat tentu saja diberikan oleh masyarakat itu sendiri 
dan kadang-kadang sifatnya adalah unlimited dan kadang-kadang sifatnya 
tidak proporsional. Kalau itu terjadi siapa yang rugi? Menurut pendapat 
saya yang rugi juga insan film dan perfilman itu sendiri karena apa yang 
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dilakukan oleh masyarakat seperti yang terjadi sekarang ini kebingungan 

dalam satu proses bagaimana kalau itu tidak ada aturan hukum dengan 
adanya aturan hukum maka ini dalam perspektif hukum reaksi oleh 

masyarakat itu rasional formal terukur dan profesional karena ditegakkan 
oleh kalangan profesi pabila terjadi suatu pelanggaran hukum dengan 

koridor bahwa dengan adanya proses-proses hukum sebagaimana yang 
saya kemukakan tadi Majelis Hakim Yang Mulia maka nilai dalam 

kehidupan masyarakat tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat tidak 
terganggu oleh siapapun. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa 
pentingnya sensor adalah di situ jadi kadang-kadang kalau penafsiran 

secara subjektif itu arahnya bisa seperti itu jadi banyak sekali beberapa 

masyarakat yang sudah memberikan reaksi terhadap sebuah film mungkin 
reaksinya itu baru tahapan yang bisa rasional hanya mencegah hukum 
pidana akan mencegah reaksi yang irasional kalau seperti itu sehingga 

dengan demikian ada tahapan-tahapan supaya proses-proses ini adalah 

proses yang rasional terukur dan proporsional.  
Sekarang pertanyaan hukum berikutnya adalah apakah sekarang 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman ini dapat 

ditempatkan sebagai undang-undang yang berisi pembatasan 
penggunaan hak asasi manusia? Pasal 28F dan Pasal 28C sebagaimana 

yang dijadikan dasar untuk menguji terhadap Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1992 itu diatur apakah penggunaan HAM itu sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-Undang Dasar RI Pasal 28J? Atau dengan kata lain 
apakah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 itu bisa termasuk sebagai 

bagian dari pasal pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 28J atau 
pembatasan yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa pihak yang 
terkait dengan ini saya kira saya tidak perlu mengulangi lagi tapi kami 

akan memberi penegasan sebagai berikut.  

Undang-undang setelah saya mencoba mengkaji beberapa undang-
undang, pasal, bunyi pasal dan juga pelaksanaannya yakni adalah PP 

yang pelaksanan tadi yang saya sebutkan adalah PP Nomor 7 Tahun 1994 

tadi saya menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 

tentang Perfilman yakni tentang sensor film dan Lembaga Sensor Film ini 
adalah bisa dimasukkan sebagai bagian dari Pasal 28J khususnya adalah 

diatur di dalam ayat (2). Dengan pertimbangan yang kami jelaskan dari 

awal pendapat saya tadi pandangan Mahkamah Konstitusi mengenai hak 
asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 pertama penafsiran 
dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 ini 

menurut penilaian saya terhadap produk Putusan Mahkamah Konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi berpendapat memahami pasal-pasal hak asasi 
manusia harus dalam satu konteks sistem hukum Indonesia bukan kepada 
sistem hukum yang lain dan juga bukan dengan konstitusi negara lain dan 

juga bukan hak-hak asasi manusia yang diikuti oleh negara lain. Oleh 
sebab itu memahami itu harus dalam satu konteks Undang-Undang Dasar 

1945 dipahami oleh masyarakat hukum Indonesia. Yang kedua, sejauh 
yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 28A 
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sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang telah 

melahirkan apa yang saya sebut sebagai yurisprudensi konstan. Bahwa 
Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar RI 1945 harus dipahami 

dalam konteks secara keseluruhan. Istilah bahasanya adalah 
komprehensif dan mendudukkan Pasal 28J diterima sebagai pasal 

pembatasan dalam pelaksanaan HAM yang diatur dalam Pasal 28A sampai 
dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. 

Saya ulangi lagi, ini sudah menjadi yurisprudensi konstan. Oleh 
sebab itu, Majelis Hakim yang kami muliakan, ketika kita memahami ini 
sebagai sebuah yurisprudensi konstan, tentu saja dalam hal pemahaman 

terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 ini tentu saja tidak dalam 

satu konteks semata-mata Pasal 28F maupun 28C melainkan dia harus 
dalam konteks 28F dan 28C tetapi juga harus dihubungkan dengan Pasal 
28J menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.  

Demikian Majelis Hakim yang kami muliakan, pandangan hukum 

saya yang terkait dengan persoalan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1992. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bagian dari apa 
yang saya katakan tadi bahwa kami tidak ingin film di Indonesia itu yang 

menyensor adalah masyarakat. Saya khawatir, dalam konteks ini 
masyarakat kita perlu proses-proses yang sedemikian rupa yang sampai 

sekarang menurut pendapat saya peran LSF bisa ditempatkan sebagai 
yang saya sebut sebagai pengecualian atau pembatasan Pasal 28C. 

  Terima kasih.  
 

212. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Oke, nanti keterangan tertulisnya termasuk yang di layar yang 

tidak jadi disampaikan, yang di power point tadi. Sekarang sudah pukul 
16.05 jadi kita melanggar konsensus selesai pukul 16.00. Namun kalau 
kita hentikan akan melanggar hak asasi karena tadi sudah disebutkan ada 

empat. Karena itu kita teruskan. Mohon waktunya? 

 

213. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH ARIANI 
 

Mohon izin Ketua Majelis? 

 
214. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

  Siapa ini? 

 
215. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH ARIANI 

 

  Pemohon Majelis,  mohon dibantu untuk strict pada lima menit 
itu. Terima kasih. 
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216. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

Silakan. 
 

217. AHLI DARI PEMERINTAH : Hj. AISYAH AMINI, S.H.  
 

Assalamualaikum wr. wb. 
Untuk mempercepat saya tidak berjalan ke sana. Sesuai 

pernyataan Bapak Ketua, saya tidak akan mengulang apa yang sudah 
diuraikan khususnya oleh pembicara terakhir, seorang dosen yang 
menguasai bidangnya. Saya akan mulai saja masuk pada hal-hal yang 

saya rasa perlu menambahkan.  

Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang kami muliakan. Permohonan 
dari para Pemohon adalah pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1992 tentang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945. Secara khusus disebutkan adalah Pasal 1 butir 

4, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1992 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang 
Dasar 1945. 

Barangkali kita perlu memahami betul bahwa Undang-Undang 
Dasar kita ini memang dilakukan perubahan-perubahan atau amandemen. 

Dan khusus pada Bab XA ini adalah suatu bab tambahan yang memuat 
secara menyeluruh tentang HAM dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. 

Dalam hal ini tentunya tidak mungkin harus dipisahkan hanya satu pasal 
saja. Itu adalah pasal yang terkait satu dengan yang lain sampai dengan 

Pasal 28J ini yang merupakan pasal penutup mengenai hak asasi ini. 
Dalam sidang yang lalu ada pertanyaan terhadap keterangan yang 
dikemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 ini dibuat jauh 

sebelum adanya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu khususnya 

pada Pasal 28A sampai Pasal 28J.  
Namun perlu kita pahami memang Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1992 ini hadir sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 

khususnya mengenai Pasal 28A atau Bab XA ini, adalah karena memang 

sekarang ini diuji demikian. Namun perlu diingat mengenai HAM ini sudah 
dideklarasikan secara utuh yang disebut dengan Universal Declaration of 
Human Right pada 10 Desember 1948. Dan ini termasuk yang mengilhami 

pembuat undang-undang khususnya di DPR, pada waktu itu kebetulan 
saya juga hadir yang pasalnya berjumlah 30 pasal. Dan pada Pasal 29 
sebelum terakhir, ada secara jelas dikemukakan sebagai berikut: 

Pasal 29 dari Universal Declaration of Human Right itu ayat (1), ”setiap 
orang mempunyai kewajiban kepada masyarakat tempat satu-satunya 
dimana ia dimungkinkan unuk mengembangkan pribadinya secara bebas 
dan penuh”. 

Ayat (2), ”dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya setiap orang hanya 
tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum dan 

memenuhi persyaratan-persyaratan moral dan ketertiban umum dan 
kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis”. 
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 Ayat (3), ”hak dan kebebasan itu dengan jalan apapun tidak dapat 

dilaksanakan apabila bertentangan dengan tujuan dan prinsip 
Perserikatan Bangsa-Bangsa”. 

Jadi jelas bahwa dalam DUHAM itu sendiri yang dihadirkan tahun 
1948 sudah ada pembatasan yang dirancang dan ini merupakan aspirasi 

yang sudah hidup sebelumnya sehingga tertuang secara jelas dalam salah 
satu pasal, yaitu Pasal 29 sebelum pasal penutup Pasal 30-nya.  

Kemudian kalau kita lihat lagi bahwa pada waktu dilahirkannya 
undang-undang ini juga kita sudah tahu bahwa sudah banyak 
berkembang mengenai hak asasi di tingkat internasional. Berikutnya juga 

kita lihat dalam kovenan, yaitu Covenant on Civil and Political Right, dan 
juga Covenant on Economic, Social, and Cultural Right. Kedua kovenan ini 
juga membuat pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan-kebebasan 
terhadap hak asasi itu. Jadi kalau dikatakan sekarang ini Indonesia 

membuatnya seakan-akan Pasal 28J itu muncul seperti itu saja tanpa 

mempertimbangkan segala macam, di tingkat internasional pun demikian 
juga. Dan perlu juga kita pahami kalau tadi juga pernah disebutkan 
bahwa memang pembatasan-pembatasan itu juga terjadi di beberapa 

negara di Barat ataupun di Eropa, tapi mereka mempunyai penafsiran 
yang berbeda. Itu adalah wajar sekali kalau penafsiran itu berbeda 

tentang pembatasan itu. Dan ini juga dibenarkan oleh Konvensi Wina 
dimana dikatakan bahwa setiap negara dapat melaksanakan dengan tidak 

melupakan bagaimana kondisi masyarakatnya sendiri. Dalam hal ini, 
mungkin itu yang ingin kami tegaskan, bahwa kalau Indonesia 

mempunyai penafsiran sesuai apa yang diyakininya secara menyeluruh 
dalam negaranya, bagaimana bangsanya harus terlindungi dari hal-hal 
yang akan merugikan dirinya sendiri. Terutama bagi generasi mudanya 

seperti yang diuraikan ibu dari Komisi Perlindungan Anak bahwa kita ini 

berkewajiban melindungi bangsa kita. Melindungi tidak hanya orang-
orang dewasa, terutama adalah juga anak-anak yang akan menjadi 

harapan bangsa di masa depan. Maka kehadiran dari undang-undang 

tentang adanya sensor adalah suatu kewajiban bagi bangsa kita. Memang 

benar kalau dikatakan semua pihak, semua komponen bangsa ini sudah 
benar-benar memahami serta mampu melakukan self censorship, baik 
pihak masyarakat umum, terutama dari pihak sineas film. Tentunya akan 

dapat dikatakan tidak terlalu diperlukan lagi adanya sensor. Tetapi seperti 
dikemukakan tadi oleh Saudara Taufik Ismail, betapa bangsa kita ini 
mengalami beberapa kecenderungan bahwa fakta-fakta yang sangat 

merisaukan bangsa kita. Kalau kita biarkan terus akan jadi apa bangsa 

kita di masa yang akan datang? Apakah kita akan membiarkan semua itu 
berjalan sesukanya? Saya masih ingat pada waktu membahas tentang 
Undang-Undang Pers juga dikatakan kita ada kekhawatiran bagaimana 

terbitnya penerbitan-penerbitan yang disebut dengan penerbitan kuning. 
Tapi waktu itu dikatakan waktu itu masyarakat akan benci dan 

meninggalkan itu. Tetapi benarkah demikian? Masih kita lihat banyak 
penerbitan-penerbitan kuning itu yang sangat merugikan dan sangat 
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mengkhawatirkan masyarakat kita. Terutama masyarakat kita yang 

memang belum sadar terhadap bagaimana dia harus mengatur dirinya 
dan mengatur keluarganya.  

Ingin kami menyimpulkan, ini untuk menyingkat waktu Bapak 
Ketua. Barangkali pada saat seperti sekarang ini kalau misalnya bangsa 

kita ini memang mempunyai itikad yang baik untuk benar-benar 
menegakkan kebenaran, hati nuraninya ingin melindungi bangsa ini 

dengan baik dan ingin menjadi bangsa yang mempunyai harkat dan 
martabat yang dihargai orang, maka apa yang sudah dilakukan bangsa ini 
adanya sensor terhadap segala sesuatu, adanya pembatasan-pembatasan 

harus kita hargai demi untuk masa depan bangsa kita. Semoga masa 

depan bangsa kita insya Allah tetap eksis dan mempunyai harkat dan 
martabat yang dihargai orang lain.  

Demikian yang kami kemukakan.  

Terima kasih.  

Assalamualaikum wr. wb. 
 

218. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Wa’alaikumsalam.  
Kita lanjutkan dua lagi. Pak Hasbi, Pak Arthani, silakan. 

 

219. AHLI DARI PEMERINTAH : K.H. ARTHANI HASBI 
 

Assalamu’alaikum wr. wb. 
Majelis Hakim yang mulia.  
Hadirin hadirat, Bapak-Bapak Ibu-ibu yang saya hormati.  

Saya berusaha untuk tidak mengulangi apa yang telah disampaikan 

walaupun saya punya teks, tetapi ingin bebas untuk bebas menyebutkan 
bahwa kebebasan itu hak asasi. Tetapi makna kebebasan itu betul-betul 

merupakan suatu kajian tersendiri dan ternyata kebebasan itu dibatasi 

oleh kebebasan. 

Saya pernah membaca buku di tahun 1976 ketika saya studi di 
Universitas Al Azhar, Kairo. Buku itu adalah Hewaar Ma’al Sadiqil Haar 
[sic!]—Dialog Bersama Temanku yang Bebas. Penulisnya adalah Syeikh 
Mustafa Mahmud, freelance, penulis yang aktif dan kreatif. Dan malah 
dia dulunya tidak percaya terhadap Tuhan Allah SWT. Buku yang sama 
dengan ini ditulis lebih awal adalah Hewaar Ma’al Sadiqil Muqib [sic!]. 
Setelah saya membaca buku itu, saya kebetulan menjadi staf sekretariat 

di Kedutaan Besar RI tahun 1975-1978 di KBRI Kairo, dan Duta Besarnya 
adalah Prof. Dr. Fuad Hasan almarhum. Kita kenal beliau adalah guru 
besar psikologi, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 

Hampir setiap hari saya bertemu beliau, dan beliau meminta 
kepada saya setiap pukul tujuh pagi tolong temui saya di ruangan beliau, 

beliau ingin belajar bahasa Arab. Bukan saya pengajarnya, tetapi adalah 
orang Arab yang memberikan pelajaran. Isi buku itu ternyata bercerita 
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banyak tentang al hurriyah dan al istiqlal, apa itu kebebasan dan apa itu 
kemerdekaan? Ternyata arti sebuah kebebasan adalah gabungan antara 
pikiran dan perasaan. Antara otak dan hati nurani. Kalau pikiran tertuju 

kepada keinginan, kemauan, kehendak. Tapi kalau perasaan terfokus 
kepada kesadaran, ketulusan, dan keikhlasan. Pikiran dalam aktivitas 

hidup manusia hanya memenuhi sekitar 15%, sedangkan perasaan adalah 
85%. Pikiran dan perasaan yang tergabung begitu terjalin dan 

berkelindan, maka itulah bahasa kebebasan yang betul-betul bukan saja 
al hurriyah tetapi juga al istiqlal, dia merdeka dan juga bebas dan dia juga 
menulis, Mustafa Mahmud, ray’atu Allah, saya melihat Tuhan. 

Ingin saya sebutkan, ternyata 85% nilai perasaan itu dengan titik 

kepada hati nurani, consign, abdominir bahasa Al Quran disebut sebagai 
nafsul muthmainah, itulah yang bercahaya. Itulah yang menjadi 
penerang, itulah yang menjadi pelita seluruh kreativitas seluruh 

kebebasan. Tanpa adanya nur ilahiyah, tanpa ada cahaya ketuhanan, 
maka kebebasan disebut dalam buku itu disebut taqad lagha mardhudatul 
luqbal, sia-sia, ditolak, dan tidak diterima. Itu hanya basa-basi, permainan 
logika dan retorika. Arti kebebasan yang sebebas-bebasnya adalah hasil 

pemikiran otak yang jernih, punya keinginan, kemauan, kehendak 
didasarkan oleh perasaan hati dengan penuh kesadaran, ketulusan, dan 

keikhlasan bahwa dia berbuat adalah bebas oleh karena Tuhan Yang 
Maha Esa, Yang Maha Bebas. Oleh karena itu dalam kesempatan forum 

ini saya ingin menyebutkan bahwa terima kasih kepada Pemohon, 
sehingga baik pihak Pemerintah baik pihak, baik pihak  DPR baik pihak 

LSF, muhasabah dalam bahasa saya, instrospeksi dan ternyata seluruh 
pihak, Pemerintah, DPR, dan LSF serta ahli-ahli yang didengar sampai 
giliran saya yang kedua belas, LSF betul-betul merupakan pagar yang 

perlu diperkokoh dan diperkuat, silakan untuk memegang pagar itu dan 

silakan untuk melihat tebing jurang yang dalam yang penuh dengan 
bermacam onak duri di dalamnya.  

Sekian dan terima kasih, assalamu’alaikum wr. wb. 
 

220. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Baik, yang terakhir Pak Fadholi. 

 
221. AHLI DARI PEMERINTAH : Drs. A. FADHOLI. L. MUNIR  

 

Assalamu’alaikum,  

Majelis Hakim yang kami hormati para hadirin, penghapusan 
sensor film tidak berarti merdeka dan bebas tetapi keluar dari satu aturan 
untuk masuk ke aturan yang lain. Islam menyetujui ataupun menerima 

penghapusan satu aturan dengan diganti aturan yang lain dan ini dikenal 
dalam Al Quranul Karim  dengan istilah nasakh, tetapi hendaklah aturan 
yang baru itu membawa membawa manfaat yang baik daripada aturan 
yang diganti. Pertanyaan kami ialah apakah penghapusan sensor film 
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akan membawa lebih baik daripada yang ada sensor film? Standar untuk 

pengkajian ini, Al Quranul Karim memberikan pelajaran kepada kami 
bahwa manusia harus disiplin. Allah SWT menyebut Islam adalah ad din, 
biasa kita terjemahkan dengan agama. Menurut bahasa arab ad din 
adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Tuhan , jadi kita 

tidak bisa lepas dari disiplin, untuk apa kita disiplin? Al Quran 
mengajarkan kepada kami ada lima tujuan yang menjadi sasaran utama 

yang selalu kita sebut dan ucapkan setiap hari barangkali kita sebut 
dengan doa sapu jagat, ”rabbana ’atina fid dunya hasanah wa fil akhiraati 
hasanah wa qinna adzaban nar”, pengertian hasanah di dunia bukan 
nama perempuan, tetapi ada lima hal. Pertama adalah kesehatan badan, 

termasuk anak-anak dan orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Kedua 
al amnu keamanan, ini para ahli tafsir menyatakan demikian. Ketiga, 
kemakmuran harta kekayaan. Keempat, keluarga yang soleh keluarga 

yang damai tenang dan membahagiakan, kelima adalah yang terakhir 

unggul dalam persaingan. Kita sangat membutuhkan dalam kelima hal 
tersebut. Islam tidak mengenal kebebasan tanpa batas. Para hadirin 
Majelis Hakim yang kami hormati, ada dua hal yang perlu kita akhiri dari 

dunia Indonesia sekarang ini yaitu malu melaksanakan ajaran agama 
yang kedua takut menyinggung perasaan orang lain. Dari pengalaman 

kami di Eropa dua hal itu diatasi di sana sehingga Islam dapat 
berkembang dengan pesat, tidak ada rasa malu melaksanakan ajaran 

agama kita masing-masing dan jangan takut akan menyinggung perasaan 
orang lain. Namun demikian dalam Al Quranul Karim  diperingatkan oleh  

Allah SWT jangan kamu mencaci maki Tuhan orang-orang yang tidak 
seiman dengan kami karena nanti akan melakukan pembalasan balik, 
mereka akan mencaci Aku tanpa ilmu pengetahuan, itulah di antara bukti 

bahwa Islam mengenal kebebasan tetapi ada batas-batasnya.  

Sebagai terakhir kami ingin menyimpulkan kalau Allah SWT 
menyuruh kita taat kepadanya maka ketaatan itu alhamdulillah sudah 
tumbuh di Indonesia meskipun ada penyimpangan-penyimpangan. 

Namun demikian kita diwajibkan oleh Allah SWT untuk memelihara 

ketaatan yang ada ini, jangan sampai dia berkurang, kami lihat di 
kalender ini ada suatu kata-kata yang sangat indah bagi Mahkamah 

Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi pengawal dan penafsir Konstitusi. 

Mari kita laksanakan dan kita harapkan Mahkamah Konstitusi dapat 
mengawal ketaatan ini untuk mengawal selama-lamanya, 
wassalamu’alaikum wr. wb. 
 

222. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Amin, amin.  

Baik Saudara-Saudara sekalian semua keterangan para ahli saya 
rasa bagus-bagus semua sangat berguna bagi kami semua sudah dicatat 

sudah di-record. Pada saatnya kami akan baca lagi, kami renungkan 
karena semua sangat penting sebagai bahan untuk menilai substansi 
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perkara ini. Jadi saya atas nama Mahkamah Konstitusi mengucapkan 

penghargaan terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu termasuk yang tidak 
jadi pulang karena ini sungguh sangat penting jadi semua keterangan 

Anda akan kami bahas dalam pertimbangan hukum pro dan kontranya, 
jadi karena itu sangat penting untuk mendapat perhatian sungguh-

sungguh dari kami semua, tapi sidang ini masih belum selesai, masih kita 
buka lagi sidang satu kali lagi untuk mendengarkan saksi yang disamping 

itu juga kita harus mendengarkan tanggapan dari Pemohon, begitu juga  
dari Pemerintah setelah mendengarkan keterangan ahli yang banyak ini, 
bagaimana kesimpulan dari masing-masing pihak setelah mendengarkan 

keterangan keahlian yang begitu lengkap, siapa tahu Pemohon misalnya 

jadi berubah pikiran ya boleh juga atau malah Pemerintahnya menjadi 
insyaf.  

Sebab dari keterangan-keterangan ini banyak yang berbeda karena 

memang perspektifnya berbeda, misalnya semua tokoh agama setuju 

dengan LSF, setuju dengan sensor film, terlepas apapun agamanya boleh 
jadi yang mewakili cuma tiga, Islam, Hindu, dan Kristen, tapi kira-kira itu 
sudah mewakili aspirasi tokoh-tokoh agama kira-kira bukan, jadi senang 

sekali ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu LSF dari tokoh agama ini dapat 
dukungan. Tapi dari segi yang lain bukan tidak masuk akal apa yang 

diterangkan oleh para ahli yang lima yang diajukan oleh Pemohon sangat 
rasional, jadi semua itu saya rasa perlu dijadikan bahan nanti dalam 

sidang yang akan datang nanti kita coba akan dalami lagi, kita fokuskan 
ke materi apa yang kita mau persoalkan di sini.  

Jadi saya rasa kita harus buka sidang lagi dan kemudian 
sebagaimana tadi yang diminta oleh LSF untuk film supaya kita nonton, 
saya rasa kita bikin kalau memang diperlukan kita nonton potongan-

potongannya, tapi kita nonton juga yang full-nya seluruhnya. Jadi 
misalnya kita bikin satu hari yang akan datang itu, pagi kita nonton dulu 
termasuk Fadjroel Rahman termasuk kalau mau nonton datang pagi, kita 

nonton dulu setelah itu mendengarkan keterangan saksi lalu kita 

perdebatkan, itu sebagai kasus, kasus untuk menilai bagaimana ini untuk 

mengenai apa namanya sensor ini, tapi di samping itu juga perlu kita beri 
catatan dari semua keterangan tadi yang kami catat semua sama 

mengakui bahwa kemerdekaan itu penting. Kemerdekaan, kebebasan itu 

penting, itu jadi aspirasi kita yang sudah tercantum dalam perjanjian 
Undang-Undang Dasar, tapi sama juga diakui bahwa pentingnya 
kemerdekaan itu tidak tak terbatas begitu kira-kira, jadi sama-sama diakui 

bahwa kemerdekaan itu bisa saja ada batas-batasnya. Hanya yang 

menjadi masalah apanya yang mungkin dibatasi? Siapa yang kita setujui 
untuk menentukan pembatasan? Siapa yang kita setujui untuk 
melaksanakan pembatasan itu? Dan bagaimana itu pembatasan dianggap 

rasional, masuk akal sehingga bisa diterima. Jadi Saudara-Saudara ada 
soal-soal kondisionalitas, jadi sama-sama ada pengakuan mengenai 

pentingnya kemerdekaan tapi sama-sama juga ada pengakuan boleh ada 
sensor, boleh ada pengaturan. Hanya bagaimana? Apa? Siapa? Jadi 
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kondisionalitas ini saya rasa perlu jadi fokus di sidang yang akan datang 

dan kondisionalitas inilah yang bisa dijadikan bahan untuk menilai norma 
yang dipersoalkan Pemohon, apakah norma yang ada itu tidak 

memberikan kondisionalitas yang dimaksud? Dari situ kita nanti akan 
mudah menilai konstitusionalitasnya.  

Jadi saya rasa bisa kita fokuskan perdebatan lebih substantif lagi 
lebih terarah di sidang yang akan datang sambil mendengar keterangan 

saksi, kesaksian, saksi faktual yang merasakan sendiri dan mungkin ada 
keterangan-keterangan ahli yang belum lengkap sekarang bisa dilengkapi 
juga di sidang yang akan datang atau ada hal-hal yang Anda ada anggap 

yang belum selesai hari ini, baru teringat besok boleh kita tuntaskan di 

sidang yang akan datang dan di samping itu semua keterangan yang 
telah disampaikan tolong tertulisnya itu disampaikan kepada kami, tapi 
supaya jangan membingungkan terkoordinir itu disampaikan melalui 

Pemohon untuk yang dari Pemohon dan melalui Pemerintah atau LSF 

untuk ahli yang diajukan oleh Pemerintah, saya kira begitu.  
Kalau setuju demikian saya ingin mengundang sekarang catatan 

akhir penutup untuk sidang ini dan di sini ada anggota DPR yang 

terhormat Pak Lukman Hakim, saya rasa penting juga untuk diminta 
catatan sedikit sehubungan dengan tadi disebut-sebut mengenai RUU, 

sudah ada RUU. Sudah ada kesepakatan bahwa ini sudah ada semacam 
pikiran bahwa LSF yang sekarang ini memang diakui belum sempurna. 

Kemudian ada keinginan untuk menyempurnakannya itu bagaimana? 
Barangkali sedikit saja sekedar informasi saja, karena jarang-jarang 

anggota DPR bisa hadir di sidang kita. Setelah itu nanti saya persilakan 
Pemerintah catatan terakhir saja lalu terakhir Pemohon, silakan Pak 
Lukman. 

 

223. DPR-RI : Drs. LUKMAN HAKIM SAIFUDIN  
 

Terima kasih Ketua Majelis Hakim yang mulia, sebetulnya 

kehadiran kami mewakili DPR memang semata-mata ingin mendengar 

keterangan dari sejumlah saksi dan ahli sebagaimana jadwal. Namun 
karena permintaan Majelis berkaitan dengan beberapa hal yang muncul 

menyangkut revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang 

Perfilman maka memang pada tahun 2008 revisi tersebut telah kita 
sahkan sebagai prioritas. Oleh karenanya memang di tahun 2008 ini akan 
direvisi undang-undang tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 

dan apa yang berlangsung sekarang ini adalah sesuatu yang sangat 

berharga dalam rangka mendapatkan masukan-masukan demi perbaikan 
dunia perfilman kita secara nasional.  

Demikian informasi kami. 

 
224. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Pemerintah? Silakan!  
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225. PEMERINTAH : MUKLIS PAINI   

 
Terima kasih Pak Ketua dan Anggota Majelis yang kami hormati, 

kami muliakan.  
Bagi Pemerintah kehadiran semua yang hadir di sini dan 

memberikan tanggapan-tanggapan dan masukan-masukannya saya kira 
adalah suatu mutiara yang sangat berharga bagi para Ketua dan Anggota 

Majelis untuk menetapkan suatu yang lebih arif di dalam perjalanan hidup 
bangsa terutama dari dimensi film.  

Ketua dan Anggota Majelis yang kami hormati, Pemerintah sangat 

menyadari bahwa setiap zaman mempunyai irama yang berbeda-beda. 

Dan  karena itu jika lembaga sensor film dianggap tidak mengikuti irama 
zaman mungkin perlu ada revitalisasi terhadap lembaga sensor film, 
terhadap kinerjanya. Tetapi juga dalam irama zaman itu Pemerintah juga 

cukup tahu bahwa ada irama-irama zaman dimana kebebasan, kreativitas 

itu perlu untuk dikembangkan itu juga kami tahu, tetapi di dalam irama 
zaman itu tentu saja ada gerak dari irama zaman itu. Jangan karena 
gerak itu kakinya tidak bisa menari kemudian lantainya dibongkar, saya 

kira itu bisa menjadi masukan, terima kasih. 
 

226. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Wah ini menjadi seniman semua ini, Riri silakan!  
 

227. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA  
 

Majelis Hakim yang Mulia terima kasih untuk hari ini kami ucapkan 

tapi intinya menjalani sidang satu hari kami merasa bahwa memang ada 

persepsi yang ingin kami koreksi, bahwa sebenarnya inisiatif dari kelima 
Pemohon dan masyarakat film indonesia untuk melakukan pengujian 

Undang-Undang Perfilman jauh dari maksud untuk ingin merusak moral 

bangsa. Semestinya itu menjadi catatan dan semestinya itu sudah bisa 

dibaca dengan baik oleh para pihak, baik DPR, Pemerintah, maupun LSF. 
Apalagi intinya kami ingin menjalani kehidupan yang bebas tanpa aturan, 

itu tidak mungkin kami menyadari itu karena itu dalam diskusi dan apa 

yang diungkapkan oleh para ahli kami itu jelas diungkapkan dan itu 
kemudian nanti oleh para saksi juga. Yang perlu kami ingatkan lebih jauh 
bahwa publik perlu mengetahui bahwa Pasal 33, Pasal 34, Pasal 1 angka 

4, Pasal 33, Pasal 24, Pasal 40, dan Pasal 41 huruf D pada prinsipnya itu 

adalah suatu ancaman pada prinsip-prinsip demokrasi yang kita ingin 
tegakkan dan persoalan ini Majelis Hakim yang Mulia bukan hanya 
persoalan eksklusif para Pemohon, bukan hanya persoalan eksklusif para 

pembuat film tapi juga nantinya akan menjadi persoalan bagi seluruh 
bangsa kita. Kami ingin mengutip sebuah ungkapan dari Presiden pertama 

kita, founding father bangsa kita Ir. Soekarno yang mengingatkan kita 
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan milik suatu 
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golongan, bukan suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik 

golongan, adat istiadat, tapi milik kita semua dari Sabang sampai 
Merauke.  

Terima kasih Majelis Hakim. 
 

228. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Kalau pengadilan di negara-negara lain tidak ada itu wartawan 
masuk ruangan, tidak ada tepuk tangan tapi suasana di Mahkamah 
Konstitusi ini memang agak lain, ya sudahlah tidak apa apa tokh maksud 

kita baik hanya tentu kita masing-masing membatasi diri. Tepuk 

tangannya kecil-kecilan saja jadi self censorship saya kira itu. Jadi saya 
kira Saudara-Saudara sekalian sangat berharga sidang kita ini kita saling 
mendengar semua kebenaran itu tidak hanya datang dari pikiran kita 

sendiri tapi dalam gabungan dari pikiran-pikiran semua itulah kebenaran 

itu sejatinya.  
Saya rasa demikian kita buka lagi nanti (...)  

 

229. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI 
DEPHUKHAM)  

 
Saya izin Yang Mulia,  

 
230. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Ya 

 

231. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI 

DEPHUKHAM)  
 

Untuk memudahkan koordinasi lebih lanjut apakah sidang yang 

akan datang bisa ditentukan sekarang? Karena ahli kami cukup banyak.  

 
232. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELSIA CHAN, S.H., M.H.   

 

Yang Mulia, dari Pemohon juga mohon izin jika memang dari 
Pemerintah mempertanyakan hal demikian. Kami kebetulan dari pihak 
Pemohon yang para muda dan kreatif, meski sidang tidak berarti juga 

mematikan kreativitas kami sehingga produksi film tetap harus berjalan 

dan jika memang nanti akan disepakati tanggal tertentu (...) 
 

 

 
233. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Lebih baik begitu? 



 95 

 

 
234. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELSIA CHAN, S.H., M.H. 

 
Kami mengajukan tanggal 6 Februari 2008 

 
235. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Saya mau bilang tanggal 6 juga.  
Jadi, mau usul muter-muternya panjang sekali. Oke, jadi ada 

tersedia waktu tanggal 6 Februari hari Rabu,  oke tanggal 6 saja, acara 
itu tanggal 7, tanggal 6 satu harian, pagi kemudian siang. Ini satu-satu 
hari lagi yang libur yang kosong. Hari yang lain sudah banyak ini segala 
macam-macam undang-undang dibawa ke sini sekarang ini, mulai dari 

film apalagi undang-undang dari bidang politik banyak sekali olah raga 

juga makin banyak ini tapi nonton film itu, kapan?   
 

236. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI 

DEPHUKHAM)  
 

Yang Mulia, Yang Mulia, satu lagi Yang Mulia ini ada dari Pak 
Lukman Hakim Syaifudin karena ada acara mau menonton apakah bisa 

dimajukan jangan jam-jam 10,  jam 9?  
 

237. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Saya tanya itu berapa jam itu film itu, satu film saja! 

 

238. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELSIA CHAN, S.H., M.H.  
 

Yang Mulia terkait dengan kesepakatan Yang Mulia sendiri 

sampaikan bahwa film itu dalam sidang tertutup?  

  
239. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 

Iya iya itu teknisnya, yang pertanyaannya berapa jam?  
 

240. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELSIA CHAN, S.H., M.H. 

 

Kita ajukan dua film sebagai bukti kita ajukan lima film, tapi jika 
diperkenankan dipertontonkan dua film itu durasi sekitar 50 sampai dua 
jam dan kami berharap (...) 

 
241. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Begini,  kita ambil yang 50 itu saja, yang lima film itu bisa 
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diserahkan sebagai alat bukti biar kami nonton di belakang layar tapi yang 

perlu kita tonton di sini bersama-sama dengan menyatakan sidangnya 
tertutup, tertutup itu artinya siapa saja yang hadir di sini tidak boleh 

menyiarkan. Boleh dia nonton dalam ruang sidang sini. Jadi kalau ada 
wartawan masak kita bisa usir dia keluar biar saja nonton tapi dia tidak 
boleh siarkan, hanya boleh dalam ruang sidang sini saja. Itu kita tonton 
satu saja yang paling pendek inikan hanya alat bukti sebagai kasus. 

Kedua dari LSF, silakan Anda mengajukan semua guntingan-guntingan 
tapi yang kita tonton di sini ialah guntingan yang berasal dari film yang 50 
menit itu, itu sebagai kasus. Sedangkan yang guntingan lain-lain biar kami 

tonton sendiri, jangan dinilai negatif kita tidak terpengaruh begitu ya, ini 

supaya memperlancar persidangan dan kita bisa mulai pukul sembilan bila 
perlu pukul sepuluh itu sudah selesai sehingga pukul sepuluh itu sudah 
persidangan yang biasa, sehingga waktu menonton satu jam dan nanti 

misalnya yang tidak berminat nonton tidak usah hadir pukul sembilan 

datangnya pukul sepuluh saja begitu, bagaimana?   
 

242. PIHAK TERKAI : TITIE SAID (LSF) 

 
Mohon maaf yang mulia sebetulnya kalau hanya dari para 

Pemohon itu hanya sedikit sekali, kalau memang yang sedikit itulah yang 
melanggar itulah yang kita potong. Kami ingin menunjukkan ke hadapan 

Yang Mulia semua adalah inilah kerja Lembaga Sensor Film, jadi kalau 
tidak sampai 18 (menit) ya 10 menit begitu sehingga agak seimbang 

dengan 50 menit dengan 18 menit. Terima kasih Yang Mulia dan saya 
mohon ada satu lagi Saudara Dede Yusuf tidak dapat hadir karena Pilkada 
jadi ada pernyataannya nanti kami akan serahkan, terima kasih.  

 

243. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Jadi karena keterangan ahli ini sudah sangat banyak saya rasa 

sudah cukup. Kalau overload itu nanti malah bukan meyakinkan malah 

tidak meyakinkan. Jadi saya rasa sudah 14 (ahli) ini sudah cukup dari 
perspektif sudah macam-macam dari semua agama kalau misalnya masih 

juga dianggap perlu sebagai tambahan, tambahkan sebagai keterangan 

tertulis saja jadi dari Pak Dede Yusuf dan sebagainya itu boleh 
ditambahkan. Khusus mengenai guntingan kita tonton tidak hanya yang 
potongan dari film ini katakanlah sepuluh menit begitu. Film ini 50 menit 

boleh saja tapi nanti fokusnya kita nanti lihat sebagai contoh. ini ada satu 

film sebagai satu keseluruhan dipotongnya bagaimana. Ini lalu jadi kasus 
tidak apa-apa yang berkaitan dengan perkara ini adalah Pemohon 
masalahnya begitu, begitu cukup?  

  
244. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELSIA CHAN, S.H., M.H. 

 
Yang Mulia, mohon izin  
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245. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Apalagi? 
 

246. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELSIA CHAN, S.H., M.H. 
 
Bukti yang kami ajukan adalah film yang menjadi utama dalam 

permohonan ini sementara apa yang disampaikan oleh LSF cara kerja 

LSF yang difilmkan dan akan ditontonkan itu bukan bagian dari apa yang 
sedang kita permasalahkan.  
  

247. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Ya itu, itu yang saya sampaikan barusan. Jadi film yang akan kita 

tonton film adalah film yang 50 menit yang belum dipotong, terus kita 

nonton lagi yang dipotong tapi di samping yang dipotong dari film yang 
50 (menit) kita tonton juga beberapa potongan lain supaya fair kalau 
cuma ini yang dipotong mungkin cuma dua menit kira-kira begitu ya, 
tidak apa-apa. 

 
248. KUASA HUKUM PEMOHON : KRISTIAN CELSIA CHAN, S.H., M.H. 

 
Tapi itu bukan film, bukan potongan film.  

 

249. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Iya-iya, tahu-tahu nanti pokoknya bukti dari sini bukti satu film 

lengkap nanti kita lihat nanti yang dipotong itu yang mana sebagai kasus 

itu saja sedangkan potongan yang lain-lain tidak terkait dengan film ini 

cara kerja dari LSF tidak apa-apa itu kita perlu tahu iya bukan? Jadi 
seperti yang digambarkan oleh Pak Goenawan, Goenawan Mohammad 

tadi kalau tidak salah menonton potongan-potongan itukan punya 

pengertian yang lain dengan konteks keseluruhan, jadi tidak usah 
khawatir, silakan sedikit saja!  
 

250. AHLI DARI PEMOHON : BUDIYATI ABIYOGA  

  
Terima kasih Yang Mulia, saya sangat berkeberatan menonton film-

film itu karena saya pernah, karena sangat tidak bermoral menonton 

potongan-potongan yang kita sudah tahu tidak usah nonton kita bisa 
membayangkan. Bapak Yang Mulia bayangkan semua yang porno-porno 

itu dijejerin itu tidak bermoral dan saya Bapak-Bapak dari semua agama 
tidak akan setuju untuk itu. Kalau setuju saya heran mengapa kita tega 
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melihat itu sedangkan kita tidak melihat saja kita sudah bisa 

membayangkan 
 

251. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  
 

Supaya tidak lagi berdebat (...)  
 

252. AHLI DARI PEMOHON : BUDIYATI ABIYOGA  
 

Saya sejujurnya bukan saya membela mereka, saya tidak pernah 

membuat film saya tidak pernah masuk ke dalam semua tahu tetapi 

kalau itu dikumpul-kumpulkan film yang paling porno dan itu bukan film, 
mohon maaf terima kasih wassalamu’alaikum wr. wb. 
 

253. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Maka itu kita tidak boleh nyatakan itu dalam sidang terbuka harus 

tertutup dan sepuluh menit saja. Artinya di samping dari film ini nanti 

sepuluh menit. Bagi yang tidak bersedia menonton tidak usah hadir, 
begitu caranya. Jadi sebagai tanda Anda tidak setuju jangan hadir, 

hadirnya pukul sepuluh saja, pukul sembilan biar tonton dulu dan juga 
tolong dikoordinasikan dengan Panitera supaya persis jangan terlalu 

banyak sebab kita jangan menyita waktu karena fokus kita ingin melihat 
film sebagai satu keseluruhan, lalu melihat dimana potongannya, ini yang 

lebih penting. Sedangkan yang itu tadi tambahan untuk bukti Pihak 
Terkait langsung karena dia ingin memperlihatkan prestasi, dia ingin 
memperlihatkan prestasi kinerja dari LSF yang dipersoalkan eksistensinya 

oleh Pemohon.  

Jadi tidak apa-apa itu, saya kira begitu sidang (...)  
 

254. PIHAK TERKAIT : ANWAR FUADI (PARSI) 

 

Yang Mulia boleh saya tambahkan sedikit? Sedikit saja.  
 

255. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.  

 
Cukuplah, jadi sidang kita buka nanti tanggal 6, nanti kalau mau 

berdebat tanggal 6 itu, enam siang. Enam pagi kita selesaikan 

(menonton) begitu ya? Demikian Sidang Mahkamah Konstitusi saya 

nyatakan ditutup.  
 
 

 
 

 
 

KETUK PALU 3X 
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