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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dari segi sosiologis, merupakan kenyataan bahwa setiap aspek 

kehidupan masyarakat didasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah 

hukum yang mengatur, menata, dan mengarahkan tindakan komunitas sosial 

itu. Sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, ras, dan juga golongan, 

maka Indonesia memiliki pula aneka ragam kaidah untuk masyarakat nya. 

Kaidah-kaidah tersebut dibutuhkan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman 

dalam kehidupan bersama, termasuk memuat hak dan kewajiban berikut 

perlindungannya yang bersifat memaksa dengan ancaman sanksi bagi mereka 

yang melanggarnya. Konsep tersebut  dinamakan sebagai hukum. Secara 

konstitusional, Indonesia merupakan negara hukum. Dalam kaitan ini, terdapat 

unsur-unsur yang berbeda mengenai gagasan negara hukum dari para filsuf 

ataupun para ahli hukum. Namun, perumusan unsur-unsur tersebut tidak jauh 

berkaitan dari latar belakang sosio-politik,1 dan dengan perkembangan nya, 

konsepsi negara hukum terlihat mengalami penyempurnaan, yaitu dalam hal:2 

 
1 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 

5. 
2 Ibid. 
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1) Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan 

rakyat. 

2) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus 

berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan. 

3) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga 

negara). 

4) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara. 

5) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan 

mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar 

tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif. 

6) Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau 

warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan 

pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; 

dan 

7) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian 

yang merata atas sumber daya yang diperlukan bagi 

kemakmuran warga negara. 

Dari segi terminologi, negara dan hukum merupakan dua entitas yang 

dapat dibedakan namun saling berkaitan. Dalam hal ini, suatu negara dapat 

dipandang sebagai bangunan masyarakat yang membutuhkan hukum. 3 

 
3 M. Iwan Satriawan, Ilmu Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 107. 
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Sementara itu, hukum dipandang sebagai landasan kewenangan pemerintah, 

yaitu sebagai pelengkap negara dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, 

hukum mengatur mengenai hubungan antar manusia agar tidak bertindak 

sewenang-wenang, baik dari kalangan masyarakat maupun institusi 

pemerintahan. Tujuan terbentuknya hukum tidaklah jauh dari jaminan atas 

kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Subekti, hukum mengabdi pada 

tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan 

kebahagiaan pada rakyatnya.4 Semua hukum yang dibuat di Indonesia didasari 

oleh nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila pun merupakan suatu asas pandangan 

dunia, suatu asas pandangan hidup, buah hasil penelaahan cipta yang teratur 

dan seksama diatas basis pengetahuan dan pengalaman hidup yang luas.5  

Sebagai negara hukum, Indonesia menjalankan tata kelola 

pemerintahan dengan membagikan kewenangan nya kepada berbagai institusi 

kelengkapan negara. Pemerintahan dalam arti luas mencangkup semua alat 

kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang eksekutif, 

legislatif dan yudikatif, atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga 

bertindak untuk dan atas nama negara.6 Pemegang kewenangan dalam sistem 

pemerintahan di Indonesia ialah:7  

 
4 C.S.T Kansil, Christine Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta: Penerbit Rineka 

Cipta, 2011), hlm. 36. 
5 H. Syahrudin Nawi, Negara Hukum: Teori dan Praktek, (Thafamedia, 2016), hlm. 66. 
6 Bagir Manan, Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: 

Penerbit Alumni), 1997, hlm. 158. 
7 H. Syahrudin Nawi, op.cit., hlm. 96. 
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a) Lembaga Legislatif : terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), Dewan Perkawilan Daerah (DPD), dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

b) Lembaga Eksekutif : terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, 

Kementerian-kementrian Negara, Pemerintah Daerah (Kepala 

dan Wakil Kepala Daerah) 

c) Lembaga Yudikatif : terdiri dari Mahkamah Agung (MA) 

beserta badan-badan peradilan yang berada dibawah nya, seperti 

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha 

Negara, serta Peradilan Militer, dan juga Mahkamah Konstitusi.  

Pembagian kewenangan tersebut berasal dari pemikiran Montesquieu, 

seorang ahli asal Perancis. Menurut pendapatnya, pembagian kekuasaan 

tersebut dinamakan sebagai ajaran trias-politica dimana pembagian kekuasaan 

negara tersebut akan menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan yang 

sewenang-wenang dari seorang penguasa, atau tegasnya tidak memberikan 

kemungkinan dilaksanakannya sistem pemerintahan absolutisme. 8  Ajaran 

trias-politica tersebut terdapat dalam buku nya yang berjudul L’Esprit des Lois 

yang terbit pada tahun 1748 dan melahirkan sebuah doktrin pemisahan 

kekuasaan (separation of power), yang menurut pandangan nya harus 

dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak 

 
8 H. Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 11. 
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saling mencampuri urusan masing-masing. 9  Pembagian kewenangan atas 

ketiga sistem dalam pemerintahan tersebut terbentuk sesuai dengan fungsi nya 

masing-masing.  

Pada perspektif trias-politica, cabang Eksekutif merupakan 

penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara yang tertinggi. Terdapat 3 

sistem pemerintahan negara yang dikenal di dunia, yaitu: (i) sistem 

pemerintahan presidentil, (ii) sistem pemerintahan parlementer atau sistem 

kabinet, dan (iii) sistem campuran. 10  Indonesia dikenal menganut sistem 

presidensiil. Dalam sistem presidensiil kedudukan kepala negara tidak terpisah 

dari jabatan kepala pemerintahan. Dalam kaitan ini, kepala negara tidak 

bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan bertanggung jawab kepada 

rakyat. Sementara itu kabinet sepenuhnya bertanggung jawab kepada Presiden 

sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara.11 Fungsi dari kewenangan 

cabang Eksekutif merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, 

dimana kekuasaan ini ada pada Presiden dan dibantu oleh Wakil Presiden 

bersama dengan Menteri.12  

Selanjutnya, fungsi dari cabang Legislatif terbagi dalam hal pengaturan, 

pengawasan, representasi, serta deliberatif dan resolusi konflik. Dalam halnya 

 
9 Jimly Asshiddique, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), 

hlm 285. 
10 Ibid, hlm. 323. 
11 Ibid. 
12 Khaleda Ayunita, Abd. Rais Asman, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana, 

Media), hlm. 106. 
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fungsi pengaturan, terdapat 3 hal penting yang harus diatur, yaitu pengaturan 

yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, yang dapat 

membebani harta kekayaan warga negara, serta mengenai pengeluaran-

pengeluaran oleh penyelenggara negara.13 Dari segi kewenangannya, cabang 

kekuasaan legislatif menyangkut empat bentuk kegiatan, sebagai berikut:14 

1) Prakarsa pembuatan undang-undang 

2) Pembahasan rancangan undang-undang 

3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang 

4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian 

atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum 

yang mengikat lainnya. 

Sementara itu, fungsi pengawasan dalam cabang Legislatif dilakukan agar 

kekuasaan pemerintah tidak sewenang-wenang, mengingat Legislatif 

merupakan perwakilan dari rakyat. Pengawasan yang dilakukan pun dibedakan, 

mulai dari pengawasan terhadap penentuan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, 

penganggaran dan belanja negara, pelaksanaan anggaran dan belanja negara, 

kinerja pemerintahan, serta pengangkatan pejabat publik dalam bentuk 

persetujuan atau penolakan atau dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh 

DPR. 15  Dalam halnya pengangkatan pejabat publik dilakukan dengan 

 
13 Jimly Asshiddique, op.cit., hlm. 299. 
14 Ibid, hlm. 300. 
15 Ibid, hlm. 302. 
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pertimbangan atau dengan persetujuan dari lembaga ini. Hal ini disebut sebagai 

hak untuk konfirmasi, yaitu hak yang dapat mengendalikan atau mengawasi 

kinerja para pejabat publik dalam menjalankan tugas dan kewenangan nya agar 

sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 16  Cabang kekuasaan Legislatif di representasikan oleh perwakilan 

rakyat sendiri. Namun, keterwakilan rakyat baru dapat dikatakan tersalur 

apabila kepentingan nilai, aspirasi, dan pendapat rakyat yang diwakili benar-

benar telah diperjuangkan dan berhasil menjadi bagian dari kebijakan yang 

ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat yang bersangkutan – atau 

setidaknya aspirasi mereka diperjuangkan sehingga memengaruhi perumusan 

kebijakan yang ditetapkan parlemen.17 Fungsi yang terakhir ialah deliberatif 

dan resolusi konflik. Hal itu diantaranya menyangkut perdebatan yang sering 

terjadi dalam parlemen, terutama dalam rangka pembuatan aturan yang 

membutuhkan pembahasan dari berbagai pandangan yang terkadang 

bertentangan. Oleh karena itu, fungsi deliberasi dan resolusi konflik tersebut 

lebih bersifat menyalurkan aspirasi dan kepentingan yang beranekaragam dan 

memberikan solusi sehingga konflik sosial dapat dihindari.18   

Selanjutnya, lembaga Yudikatif memiliki kewenangan untuk 

menghakimi, dengan menegakkan hukum dan keadilan serta berperan dalam 

 
16 Ibid, hlm. 304. 
17 Ibid, hlm. 305. 
18 Ibid, hlm. 309. 
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penegakan konstitusi Negara Republik Indonesia.19 Kekuasaan ini disebut juga 

sebagai kekuasaan kehakiman, dimana para hakim bekerja secara independen. 

Dalam memahami dan menafsirkan UUD dan undang-undang, hakim harus 

independen dari pendapat dan bahkan dari kehendak politik para perumus UUD 

dan undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan.20 Dengan hakim 

bekerja secara independen, maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan 

kehakiman pun bersifat merdeka dan juga bebas. Kemerdekaan dan kebebasan 

hakim tersebut pun terbagi menjadi dua segi:21  

a) Hakim itu merdeka dan bebas dari pengaruh siapapun. Artinya, 

merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan 

legislatif, pengaruh unsur-unsur kekuasaan yudisiil itu sendiri, 

maupun pengaruh kekuatan-kekuatan di luar jaringan 

pemerintahan, misalnya pendapat umum dan opini pers. 

b) Kemerdekaan dan kebebasan hakim yang hanya terbatas pada 

fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudisiil. Dengan kata 

lain kemerdekaan dan kebebasan hakim ada pada menetapkan 

hukum dalam keadaan konkrit. 

Sistem pemerintahan dilakukan berdasarkan hukum yang ada, dan 

bukan dengan kewenangan nya tersendiri. Dengan menyelenggarakan 

 
19 Khaleda Ayunita, Abd. Rais Asman, op.cit., hlm. 110. 
20 Jimly Asshiddique, op.cit., hlm. 311. 
21 Bagir Manan, Kuntana Magnar, op.cit., hlm. 79. 
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kewenangan yang disebutkan diatas, pemerintah memiliki suatu kewajiban 

kepada masyarakat nya, dan kewajiban nya tersebut berhubungan dengan 

penjaminan kesejahteraan rakyatnya. Dengan begitu, Indonesia disebut sebagai 

negara kesejahteraan (welfare state). Ajaran negara kesejahteraan tersebut 

tampak dianut dan dikembangkan oleh negara-negara khususnya setelah perang 

dunia kedua. Adapun ajaran utama negara kesejahteraan merupakan bentuk 

konkret dari peralihan prinsip perampasan negara (staatsonthouding) yang 

membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan 

ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi milik negara (staatsbemoeienis) yang 

menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi 

dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan 

umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan.22   

Hal ini telah diamanatkan di dalam UUD 1945, salah satunya terdapat 

pada Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi: Negara mengembangkan sistem jaminan 

sosial bagi seluruh rakyat yang memberdayakan masyarakat yang lemah dan 

tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam konsepsi ini, negara 

kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang 

difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang 

lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara 

 
22 Ridwan HR, op.cit,, hlm. 15. 
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universal dan komprehensif kepada warganya.23. Menurut Robert E. Goodin, 

terdapat 6 alasan sebagai alasan suatu pemerintahan memilih sistem negara 

kesejahteraan, yaitu:24 

a) Untuk mempromosikan efisiensi ekonomi 

b) Untuk mengurangi kemiskinan 

c) Mempromosikan kesamaan sosial 

d) Mempromosikan integrasi sosial atau menghindari eksklusi 

sosial 

e) Mempromosikan stabilitas sosial 

f) Mempromosikan otonomi atau kemandirian individu 

Pengakuan terhadap hak-hak sosial yang melekat pada setiap warga negara, 

demokrasi yang menyeluruh, relasi sistem sosial-ekonomi berbasis industri 

modern, serta hak untuk mendapatkan pendidikan dengan perluasan system 

pendidikan modern secara massif/utuh, merupakan prinsip-prinsip 

terbentuknya negara kesejahteraan. 25  Upaya dalam menjamin standar 

kesejahteraan rakyat, baik dalam hal sosial maupun ekonomi terwujud dalam 

bentuk instrumen hukum yang memiliki bidang yang cukup luas. Salah satu 

bidang yang telah nyata terwujudkan ialah pada bidang perfilman.  

 
23 Oman Sukmana, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State), Jurnal Sospol, 

Vol. 2 No. 1, (Juli-Desember 2016), hlm. 107. 
24 Ibid, hlm. 111. 
25 Ibid, hlm 114. 
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Perfilman telah lama ada di Indonesia bahkan sebelum masa 

kemerdekaan.  Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 

2009 tentang Perfilman, film diartikan sebagai karya seni budaya yang 

merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat 

berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat 

dipertunjukkan. Daya pengaruh suatu film mempunyai fungsi sebagai hiburan, 

informasi, pendidikan, serta sebagai pendorong karya kreatif bagi mereka yang 

menonton nya, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang No. 

33 Tahun 2009. Selain itu, film dipandang pula dari segi ekonomi yang dinilai 

dapat mensejahterakan masyarakat dalam iklim persaingan usaha yang sehat. 

Seiring berjalanya waktu, film di Indonesia mulai bergeser dari permasalahan 

politik menjadi permasalahan kebudayaan, sehingga perlunya undang-undang 

perfilman diperbaharui.  

Berkembangnya teknologi pada zaman ini memberikan dampak 

kebebasan yang lebih luas dalam konsep kreativitas dalam bidang perfilman. 

Dengan ini, karya sinematografi telah terbagi dalam kategori film fiksi, film 

dokumentari, serta film animasi. Tahapan produksi film merupakan sebuah 

gambaran kreativitas dari para pembuat film, sehingga kebanyakan dari karya 

cipta film tersebut bersifat sangat personal hingga meninggalkan suatu kesan 

bagi para penontonnya. Adapun tujuan produksi film ialah untuk terwujudnya 

tujuan pembangunan nasional dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, 

meningkatkan kemampuan produksi dan mutu perfilman serta sekaligus 
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melindungi pertumbuhan dan perkembangan film Indonesia. 26  Selain segi 

kreatif, film juga memiliki motif ekonomi. Sebab, kegiatan produksi perfilman 

jelas memakan banyak biaya, meski juga cukup menguntungkan. Pengedaran 

dan pertunjukan film patut dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan sebagai 

sumber pendapatan. Sebelum film diedarkan dan dipertunjukkan di bioskop, 

film-film tersebut wajib memperoleh surat tanda lulus sensor, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2009. Surat tanda 

lulus sensor tersebut hanya dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film. 

Lembaga Sensor Film, berikut disingkat LSF, merupakan lembaga yang 

di bentuk oleh pemerintah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden melalui Menteri. Tugas utama LSF adalah melakukan penyensoran 

film dan/atau iklan film serta menentukan kategori film sebelum film atau iklan 

film tersebut di edarkan ke publik. Peraturan mengenai pembentukan LSF telah 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga 

Sensor Film. Salah satu fungsi dari terbentuk nya LSF tercantum pada Pasal 7 

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014, yaitu sebagai perlindungan terhadap 

masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan 

film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman 

Indonesia.  Untuk itu, LSF berfungsi meneliti dan menilai judul, tema, gambar, 

adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan 

 
26  Willy A. Karamoy, Produksi Siaran Film: Suatu Pendekatan Institusional, (Tangerang: 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan, 2002), hal. III.2. 
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diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum, sebagaimana 

ditetapkan pada Pasal 6 (b) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2004. 

Penyensoran yang dilakukan kepada film dan iklan film tidak hanya untuk yang 

diedarkan, dipertunjukkan atau di tayangkan di bioskop, melainkan juga yang 

akan di tayangkan di televisi. Adapun misi dari LSF diantaranya:27 

1) Merevitalisasi sistem kelembagaan dan sumber daya manusia 

LSF yang mandiri dan profesional serta berkarakter; 

2) Melengkapi infrastruktur sarana dan prasarana sensor sesuai 

tuntutan perkembangan teknologi; 

3) Mendorong produktivitas usaha perfilman yang lebih bermutu 

sesuai dengan tata nilai budaya bangsa; 

4) Mensosialisasikan pedoman dan kriteria film kepada para 

pemilik film untuk membuat film bermutu; 

5) Memotivasi masyarakat untuk melakukan sensor mandiri 

6) Membentuk LSF Perwakilan yang berkedudukan di kota 

provinsi; dan 

7) Melakukan kajian penyiapan peraturan perundang-undangan 

untuk penerapan sensor. 

 Pada penyensoran suatu film, penyeleksian dari LSF harus mematuhi 

regulasi yang telah ada. Diantaranya, mereka harus melakukan sensor terhadap 

 
27 Lembaga Sensor Film, Visi dan Misi, <https://www.lsf.go.id/v2/>, diakses 18 Februari 2020. 
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hal-hal yang melibatkan adegan-adegan seperti kekerasan, perjudian, narkotika, 

pornografi, hukum, suku, ras, golongan, harkat dan martabat manusia, serta 

juga peng-kategorian usia penonton film. Dapat terjadi bahwa dalam proses 

penyensoran, suatu film dapat di luluskan sepenuhnya, dipotong atau di-cut 

pada bagian tertentu, atau juga dapat ditolak sepenuhnya.28 Sesuai prosedur 

nya, pemilik film dapat mendaftarkan film atau iklan film yang ingin di sensor 

ke gedung LSF langsung, dan menunggu untuk ditentukan bila telah lulus 

sensor atau tidak lulus sensor. Proses penyensoran yang dilakukan oleh LSF 

ialah melakukan diskusi dan evaluasi terhadap film, dimana evaluasi tersebut 

dilakukan oleh 17 anggota LSF serta 45 tenaga sensor, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga 

Sensor Film.  

Sensor film di Indonesia telah di mulai sejak awal pemerintahan 

kolonial Belanda, dimana pemutaran bioskop telah lama dilakukan sejak tahun 

1900. Peraturan sensor film sendiri telah dibuat saat Pemerintah Belanda 

mengeluarkan Ordonansi di tahun 1916 yang mengatur tentang film dan cara 

penyelenggaraan usaha bioskop, dengan lembaga yang bernama Commisie voor 

de Kuering van Films atau Komisi Pemeriksa Film (KPF).29 Kewenangan KPF 

yang disebutkan dalam Film Ordonantie No. 377 (1919) meliputi: 

 
28 Willy A. Karamoy, op.cit., hal. V.12. 
29Lembaga Sensor Film, Sejarah Sensor Film di Indonesia, <https://www.lsf.go.id/v2/>, 

diakses 14 February 2020. 
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a) Mengizinkan film; 

b) Mengizinkan pertunjukan film ke khalayak untuk sementara; 

c) Menolak film seutuhnya atau sebagian. 

Pemerintah kolonial yang menganggap dan menyadari terdapatnya 

pengaruh buruk dari film dan bioskop, selalu beberapa kali memperbaharui 

peraturan tersebut. Salah satu pembaharuan dilakukan pada tahun 1925, yang 

menegaskan tentang minimum usia yang di perbolehkan untuk menonton film, 

sampai pada larangan film yang dianggap melawan ketertiban umum, 

kesusilaan, atau merusak dan menentang tata krama. Selanjutnya, setelah 

pemerintahan Hindia Belanda bertekuk lutut di hadapan tentara pendudukan 

Jepang di tahun 1942, Film Commissie dibubarkan, dan di ganti dengan Dinas 

Propaganda tentara pendudukan Jepang (Peredaran Film), yang melarang 

pemutaran film-film Hollywood – kecuali bila berisi konten kejahatan barat 

atau persahabatan dengan Asia, dan hanya memperbolehkan film-film yang 

mempertunjukkan kehebatan militer Jepang, budaya dan moral khas bangsa 

Jepang, serta keinginan pemerintah Jepang.30 

Setelah Indonesia merdeka, Film Ordonnantie No. 507 Tahun 1940 

diberlakukan kembali, dan di tahun yang sama, dinyatakan bahwa pengawasan 

film dilakukan oleh Panitia Pengawas Film (PPF) pada saat itu. PPF pada tahun 

1951 berada di bawah Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, 

 
30 Ibid. 
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diberikan instruksi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan No. 

40439/1952 untuk melarang film, adegan, percakapan, dan tulisan yang bersifat 

menganjurkan perang, melanggar codex perwira, memperlihatkan usaha untuk 

merobohkan pemerintah sendiri, dan memperlihatkan bahwa sesuatu tujuan 

atau maksud baik maupun buruk, dapat dicapai dengan memakai kekerasan 

yang menggunakan senjata-senjata berlebihan berulang-ulang.31 Dari tahun ke 

tahun, fungsi dari penyensoran film tidak lain untuk tetap mengupayakan 

penghindaran pengaruh buruk yang ada pada film. Sehubungan dengan itu, 

pada tanggal 30 Maret 1992, ditetapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 

tentang Perfilman. Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan 

masyarakat, Undang-Undang Perfilman diperbaharui menjadi Undang-Undang 

No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang memuat unsur perlindungan yang 

lebih lengkap, seperti halnya penggolongan usia penonton (rating), aturan 

dalam film yang dipertunjukkan, serta aturan mengenai Lembaga Sensor Film. 

Dengan dasar Undang-Undang Perfilman tersebut, maka disusunnya Peraturan 

Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film, yang di terbitkan pada tahun 1994, 

dan sekarang telah di perbaharui dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 

2014. 

Perlu ditegaskan bahwa penyensoran terhadap film dan iklan film 

semakin perlu dilakukan karena banyaknya film-film impor yang berasal dari 

 
31 Ibid. 
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berbagai negara. Film-film asing tersebut dari sisi artistik nya tentu berbeda 

dengan budaya nasional. Film-film impor membawa banyak pengaruh yang 

tidak hanya dalam makna sistem dan teknis, namun juga pada pengaruh dalam 

makna ideologis. Mengingat nilai dan norma nya berbeda dengan yang ada di 

Indonesia, maka perlu dilakukan sebuah dekonstruksi dan perubahan nilai dan 

norma bermakna positif bagi masyarakat Indonesia. Harus diakui, nilai dan 

norma yang dibawa oleh film  berpotensi mengubah atau bahkan membentuk 

budaya yang baru. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa film sudah 

dianggap sebagai karya budaya yang dapat berkontribusi dalam pembangunan 

dan pengembangan budaya bangsa. Dalam praktiknya, sensor film merupakan 

alat untuk mengokohkan pedoman moralitas dan ideologi.32  

Dari segi fungsinya, LSF dikatakan sebagai sebuah institusi yang 

bertanggung jawab untuk menjaga moralitas nasional sebagaimana diatur oleh 

undang-undang. Proses penyensoran pun dilakukan dengan prinsip dialog 

yang dilakukan dengan pemilik film, agar Pemerintah tidak sepenuhnya 

melakukan campur tangan dengan ruang imajinasi dari pembuat film sehingga 

merasa terbatasi kreativitas nya.  

Ada pula permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian. 

Misalnya, walaupun suatu film sudah secara resmi di nyatakan lulus sensor, 

namun tetap saja ada ketidaksetujuan dari kalangan masyarakat tertentu untuk 

 
32  Heru Erwantoro, Sensor Film di Indonesia dan Permasalahannya Dalam Perspektif 

Sejarah, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung, (29 April 2011),  hlm. 381. 
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melarang film-film yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau budaya 

masyarakat itu. Misalnya, permasalahan sensor pada film lulus sensor film 

Indonesia yang berjudul Kucumbu Tubuh Indahku karya sutradara Garin 

Nugroho pada tahun 2019 lalu. Film yang menceritakan tentang seorang 

penari Lengger dianggap memuat nilai-nilai LGBT. Namun, film tersebut pun 

mendapat banyak pujian dari luar negeri, serta juga di pilih oleh Komite Film 

Indonesia untuk dikirim sebagai perwakilan Indonesia dalam ajang Academy 

Awards atau yang dikenal dengan sebutan Oscars untuk tahun 2020 melalui 

kategori International Feature Film. 33  Kepala LSF sendiri, Ahmad Yani 

Basuki, mengatakan bahwa LSF memiliki pertimbangan tersendiri atas 

kelayakan dari film tersebut, dimana film nya mengandung nilai kehidupan 

dari seseorang yang dapat dipelajari orang dewasa serta memuat kesenian 

daerah yang dianggap sebagai salah satu cara melestarikan dan 

memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia. 34  Film tersebut 

akhirnya di lulus sensor-kan, dengan pemberian kategori untuk penonton yang 

berumur 17 tahun keatas.  

Indonesia tumbuh dengan berbagai agama, ras, dan juga golongan, yang 

tentunya pula memiliki suatu pandangan tersendiri dalam menentukan sesuatu 

 
33  CNN Indonesia, Kucumbu Tubuh Indahku Resmi Wakili Indonesia ke Oscar 2020, 

<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190917160241-220-431267/kucumbu-tubuh-indahku-
resmi-wakili-indonesia-ke-oscar-2020>, diakses pada 3 Maret 2020. 

34 Dina Fitri Anisa, Kontroversi Kucumbu Tubuh Indahku: Tontonlah Sesuai Klasifikasi Usia, 
<https://www.beritasatu.com/hiburan/551989/kontroversi-kucumbu-tubuh-indahku-tontonlah-sesuai-
klasifikasi-usia-habis> diakses pada 3 Maret 2020. 
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yang bernilai moral dan yang tidak. Perbedaan pendapat antar manusia 

menjadi hal biasa dalam bidang perfilman. Namun, kontroversi tersebut 

merupakan salah satu bukti bahwa penyensoran film sampai pada saat ini 

masih menyisakan kekhawatiran dan keresahan masyarakat maupun pada 

kalangan para pembuat film.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud 

untuk melakukan kajian hukum lebih lanjut yang berjudul PERANAN 

LEMBAGA SENSOR FILM DALAM PELAKSANAAN SENSOR 

FILM DAN KARYA SINEMATOGRAFI 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diajukan 

rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai kewenangan serta kewajiban sensor 

film dan karya sinematografi di Indonesia? 

1.2.2 Bagaimana pelaksanaan sensor (censorship) oleh Lembaga Sensor 

Film? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk mempelajari dan 

memahami konsep dan arti penting peraturan perundang-undangan sebagai dasar 

perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, khusus nya dalam bidang 
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perfilman. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan 

dan juga kewajiban LSF dalam melakukan sensor pada karya sinematografi, serta 

pelaksanaan sensor yang dilakukan oleh LSF itu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut 

mengenai peranan LSF sebagai suatu institusi pada bidang perfilman 

untuk kepentingan masyarakat guna mendapatkan kepastian hukum 

dalam pertunjukkan dan peredaran film dan karya sinematografi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan luas kepada masyarakat dan pihak yang terkait dalam 

konsep penyensoran di Indonesia, khususnya untuk memahami 

pelaksanaan sensor yang dilakukan oleh LSF. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan karya skripsi ini, disusun sebagai berikut:  

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan manfaat teoritis dan manfaat praktis, serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tinjauan pustaka, terdapat landasan teori dan juga landasan konseptual. 

Landasan teori berisikan teori-teori hukum relevan dengan topik penelitian 

ini. Sedangkan pada landasan konseptual, diular beberapa komponen 

pengaturan serta definisi yang mendukung pembahasan penulisan ini yang 

diambil dari berbagai sumber. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab ini memberikan penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan, 

yang berisikan antara lain jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, 

pendekatan, dan analisis. 

BAB IV   ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan analisis atas hasil penelitian, yang akan membahas tentang 

hasil penelitian sesuai dengan kerangka rumusan masalah, yang meliputi 

norma-norma pengaturan atas kewenangan dan kewajiban sensor film, serta 

pelaksanaan sensor film yang dilakukan oleh LSF. Melalui pembahasan yang 

mendalam akan dapat diketahui apakah pelaksanaan sensor film selalu sejalan 

dengan peraturan yang mendasari. 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian, serta saran yang relevan sebagai 

masukan bagi pihak yang terkait. 

  


