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ABSTRAK 

TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA SENSOR FILM 

(LSF)  

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

Oleh: 

Rati Purwasih 

 

Film sebagai media komunikasi massa mempunyai 4 

fungsi yaitu: informasi, pendidikan, mempengaruhi atau 

membius, dan hiburan. Dalam Islam tidak melarang umatnya 

untuk berkomunikasi dan mencari hiburan yang tentunya 

penyampaian informasi tersebut mempunyai tujuan amar ma’ruf 

nahi mungkar. Lembaga Sensor Film (LSF) adalah satu-satunya 

lembaga yang menjadi regulator perfilman di Indonesia karena 

fungsinya melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak 

negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukkan dan atau 

penanyangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan 

dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1) Apa 

tugas dan wewenang Lembaga Sensor Film (LSF)? 2) 

Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tugas dan 

wewenang Lembaga Sensor Film (LSF)? 

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library 

research), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi 

dari buku-buku, jurnal, makalah, surat kabar, dan menelaah dari 

berbagai macam literatur-literatur dan pendapat yang 

mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang 

diteliti.  Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

kepustakaan, yaitu penulis melakukan riset kepustakaan yang 

dilaksanakan dengan cara membaca literatur kemudian data 

diolah dengan hati-hati dan relevan. Serta data dianalisa dengan 

menggunakan analisis kualitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tugas dan 

wewenang Lembaga Sensor Film (LSF) adalah untuk 

menyeleksi bagian-bagian mana dari sebuah film yang patut 

dikonsumsi, atau bagian mana yang harus dipotong, atau 

ditiadakan. Dan dalam Islam keberadaan Lembaga Sensor Film 



 

(LSF) dibutuhkan karena cara kerja LSF dengan melakukan 

sensor terhadap adegan-adegan film yang tidak layak untuk 

ditayangkan sesuai dengan ajaran Islam yaitu lebih ke proses 

yang merupakan ajakan atau seruan kepada kebaikan dan 

menjauhi kepada kekejian atau kemunkaran untuk mendapat 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Memang terdapat sebagian 

masyarakat yang bijak yaitu penonton dihargai sebagai produsen 

makna karena teks media itu polisemi (bermakna banyak) 

namun ada sebagian masyarakat (penonton) yang memakan apa 

adanya yang mereka lihat. 

  

 

 

 

  



 

 

  



 

  



 

MOTTO 

 

 

 

 

                       

           

Artinya: “Dan kehidupan dunia ini, hanyalah permainan dan 

senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh 

lebih baik bagi orang-orang yang betakwa. Tidakkah 

kamu mengerti? (QS. Al-An’am: 32)
1
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 

(Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), h. 131 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian ini berjudul “Tugas Dan Wewenang 

Lembaga Sensor Film (LSF) Dalam Perspektif Hukum 

Islam”. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul 

penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan beberapa 

istilah di bawah ini, sebagai berikut: 

1. Tugas adalah yang wajib dikerjakan atau yang 

ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang 

dibebankan.
2
 

2. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, 

kewenangan. Kekuasaan membuat keputusan, 

memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada 

oranglain.
3
 

3. Lembaga adalah badan/organisasi yang bertujuan 

untuk melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau 

melakukan suatu usaha.
4
 

4. Sensor adalah penelitian dan penilaian terhadap film 

dan reklame film untuk menentukan dapat atau 

tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau 

ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun 

setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.
5
  

5. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang 

merupakan media komunikasi massa pandang-dengar 

yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan 

direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, 

dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam 

segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses 

kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan 

                                                             
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1492 
3
 Ibid, hlm. 1560 

4
 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 246 

5
 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 Tentang 

Perfilman 



 

atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau 

ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, 

elektronik, dan/atau lainnya.
6
 

6. Hukum Islam menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam 

bukunya kaidah-kaidah hukum Islam mengatakan 

bahwa hukum Islam adalah Kitab Syar’i yang 

bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf 

secara perintah atau diperintah memilih atau beberapa 

ketetapan(taqrir).
7
 Hukum Islam menurut pengertian 

Fuqaha yakni Koleksi daya upaya para fuqaha untuk 

menetapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan hukum Islam 

disini adalah kumpulan peraturan dalam agama Islam 

baik peraturan yang ditetapkan Allah SWT berupa ayat-

ayat Al-Qur’an dan hadist nabi Muhammad SAW 

ataupun peraturan yang dibuat oleh para ulama yang 

berkenaan dengan perkembangan hukum Islam 

menurut kondisi, situasi, dan kebutuhan masyarakat. 

Dari beberapa istilah di atas, yang dimaksud dalam 

judul penelitian ini adalah tugas dan wewenang Lembaga 

Sensor Film (LSF)
8
 dalam perspektif  hukum Islam, dalam 

konteks ini LSF menjadi sorotan peneliti bahwa LSF 

seharusnya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya 

dengan baik. 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan peneliti memilih judul dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Banyaknya film-film yang dibuat oleh para pekerja film 

yang tidak memperhatikan bagaimana dampaknya bagi 

masyarakat luas, dan hanya mengutamakan tontonan 

semata saja dengan tidak mempertimbangkan apakah 

                                                             
6
 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 Tentang 

Perfilman 
7
 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul 

Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), h. 153 
8
 Lembaga Sensor Film dalam penulisan skripsi ini selanjutnya 

ditulis LSF 



 

nantinya akan mendatangkan mudharat bagi 

masyarakat banyak atau tidak. 

2. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu 

pengetahuan yang peneliti pelajari di Fakultas Syariah 

dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah. 

3. Tersedianya berbagai literature yang memadai sehingga 

peneliti berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat 

diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. 

 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Film adalah media informasi dan hiburan yang 

digemari khalayak dan paling ampuh untuk menyampaikan 

informasi, ide, serta gagasan yang dapat dipergunakan 

untuk hal yang baik dan buruk. Status hukumnya tergantung 

dengan penggunaannya. Film adalah salah satu media 

dakwah yang sangat digemari dan tepat sasaran bila film 

dapat dimanfaatkan dengan tepat untuk menyebarkan 

kebaikan. Bisa sangat dianjurkan apabila:
9
 

a. Subyek yang diketengahkan itu bersih dari “kegilaan”, 

kefasikkan, dan semua hal yang dapat menyirnakan 

aqidah, syari’at, dan kesopanan Islam. 

b. Tidak berakibat meninggalkan kewajiban, baik agama 

maupun duniawi. Misalnya: seorang muslim 

meninggalkan solat karena menonton film yang jam 

tayangnya berbarengan dengan waktu shalat. 

Seperti firman Allah dalam al-Qur’an Surat Al-

Ma’un ayat 4-5: 

                    
Artinya: “4. Maka celakalah bagi orang-orang yang shalat, 

5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya”. 

(QS. Al-Ma’un: 4-5)
10

 

                                                             
9
 Yusuf Qaradhawi, Halal dan Haram, (Jakarta: Penerbit Jabal, 

2013), h. 277 
10

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 

(Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), h. 602 



 

Dalam Islam tidak melarang umatnya untuk 

berkomunikasi dengan melalui semua sarana yang ada 

sesuai kebutuhan, yang tentunya penyampaian informasi 

tersebut mempunyai tujuan amar ma’ruf nahi mungkar 

sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat Ali 

Imran ayat 110, disebutkan bahwa: 

                

                

                  

      

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang 

dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) 

menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah 

dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. 

Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih 

baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang 

beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-

orang fasik.” (QS. Ali Imran: 110)
11

 

 

Selanjutnya terdapat pula dalam al-Qur’an surat 

An-Nahl ayat 125, disebutkan bahwa: 

                 

                  

               

                                                             
11

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 

(Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), h. 64 



 

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 

mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 

lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk”. (QS. An-Nahl: 125)
12

 

 

Sensor film adalah penelitian dan penilaian tehadap 

film dan reklame film untuk menentukan dapat atau 

tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan 

kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan 

bagian gambar atau suara tertentu.
13

 LSF adalah sebuah 

lembaga yang bertugas menetapkan status edar film-film di 

Indonesia. Sebuah film hanya dapat diedarkan jika 

dinyatakan lulus sensor oleh LSF.  

Meskipun demikian usaha perfilman dan film itu 

sendiri harus sesuai dengan cita-cita bangsa dan tujuan dari 

perfilman. Sesuai dengan BAB II UU Perfilman Pasal 2 dan 

3 tentang dasar, arah, dan tujuan perfilman. Pasal 2 UU 

Perfilman yang berbunyi: “Penyelenggaraan perfilman di 

Indonesia dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945”. Dan sesuai yang tercantum dalam Pasal 3 UU 

Perfilman, yaitu: 

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;  

                                                             
12

 Ibid, h. 281 
13

 Himpunan Peraturan Tentang Transaksi Elektronik, (Jakarta: PT 

Tamita Utama, 2012), h. 132 



 

h. Penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-

norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara; dengan tetap berpedoman pada asas usaha 

bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas 

perikehidupan dalam keseimbangan, dan asas 

kepercayaan pada diri sendiri.
14

  

Dewasa ini usaha perfilman di Indonesia 

mengalami pertumbuhan yang pesat, melihat pertumbuhan 

perfilman yang menunjukkan pertumbuhan sangat 

membanggakan, tetapi disisi lain sangat mengkhawatirkan. 

Mengingat substansi cerita yang diangkat banyak 

mengandung unsur pornography, sadism, mysticism yang 

berlebihan akan memberikan dampak negative kepada 

penonton. Dalam rangka mengantisipasi agar tidak dengan 

mudah film-film tersebut beredar dipasaran maka 

diperlukan LSF untuk mengontrol perfilman yang akan 

diedarkan sudah layak untuk ditayangkan dan sudah sesuai 

dengan kaidah-kaidah Islam atau belum. Hal ini yang 

melatarbelakangi peneliti mengadakan penelitian dengan 

mengangkat judul “Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor 

Film (LSF) dalam Perspektif Hukum Islam”. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu, sebagai berikut: 

1. Apa tugas dan wewenang LSF? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tugas dan 

wewenang LSF? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apa tugas dan wewenang LSF. 

                                                             
14

 Edmon Makarim, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan 

Telematika, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 174 



 

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang 

tugas dan wewenang LSF. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan 

sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah 

dan Hukum dan diharapkan sebagai sumbangsih 

pemikiran dalam ilmu pengetahuan, khususnya di 

bidang ilmu hukum. 

b. Kegunaan secara praktis penelitian ini diharapkan 

dapat memperluas cakrawala pengetahuan bagi 

perkembangan wacana hukum yang berkaitan 

dengan peranan LSF serta untuk memenuhi syarat 

akademik bagi peneliti dalam menyelesaikan studi di 

Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan 

Lampung. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian 

pustaka (library research), yaitu penelitian yang 

menekankan sumber informasi dari buku-buku 

hukum, jurnal, makalah, surat kabar, dan menelaah 

dari berbagai macam literatur-literatur dan pendapat 

yang mempunyai hubungan relevan dengan 

permasalahan yang diteliti.
15

 

b. Sifat Penelitian 

 Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk 

penelitian hukum yuridis normatif. Adapun bentuk 

penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka.
16

 Penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan metode deskriptif analitik yaitu 

                                                             
15

 Ranny Kautun, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan 

Tesis, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 38 
16

 Soekanto Soerjono, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Rajawali Pres, 1985), h. 15 



 

dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan 

memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh 

kesimpulan.
17

 

2. Sumber Data 

Data dalam penelitian ini termasuk data sekunder 

yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya 

berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, 

yaitu:
18

 

a. Sumber bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang 

sifatnya mengikat atau berhubungan dengan 

permasalahan yang terkait. Dalam hal ini peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan perfilman 

dan Lembaga Sensor Film dalam perspektif hukum 

Islam. Berdasarkan teori maka bahan hukum primer 

yang peneliti gunakan adalah al-Qur’an, hadits, 

pendapat-pendapat para ahli dan peraturan 

perundang-undangan, kitab undang-undang hukum 

perdata, undang-undang hak cipta, dan undang-

undang perfilman. 

b. Sumber bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum 

yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, 

yaitu berupa buku-buku literature, karya ilmiah 

untuk mencari konsep-konsep, teori pendapat yang 

berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji. 

Bahan hukum sekunder diperoleh dari referensi, 

buku-buku, atau tulisan-tulisan yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

c. Sumber bahan hukum tersier 

Merupakan bahan hukum sebagai pelengkap 

kedua bahan hukum primer dan sekunder seperti 
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kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, 

ensiklopedia, dan artikel-artikel yang dapat 

membantu penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data bahan hukum, langkah 

pertama yang dikerjakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah mencari beberapa peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan pokok permasalahan yang kemudian 

dijadikan sebagai bahan hukum primer, sedangkan bahan 

hukum sekunder diperoleh dari membaca dan 

mempelajari literatur yang berupa buku dan karya ilmiah 

untuk mencari konsep-konsep, teori, dan pendapat yang 

berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya 

dibahas dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian. 

4. Metode Pengolahan Data 

Setelah sumber (literature) mengenai data yang 

dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah 

selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 19

 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, 

kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti 

setelah data tersebut terkumpul. 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data 

yang menyatakan jenis dan sumber data baik 

bersumber dari al-Qur’an dan hadist, atau buku-buku 

literatur lainnya yang relevan dengan penelitian. 

c. Sistematika data (systematizing) yaitu menempatkan 

data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah. 

5. Metode Analisis Data 

 Adapun metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif 

yaitu dengan cara pengumpulan data, menganalisa data, 

menginterprestasi data, dan diakhiri dengan sebuah 

kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data 
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tersebut. Setelah itu, peneliti menganalisa hasil dari 

perolehan data menggunakan kerangka teori yang sesuai, 

dari latar belakang masalah yang ada, sehingga diperoleh 

kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang ada.
20

 

  

                                                             
20

 belajarpsikologi, metode-pengumpulan-data, (Diakses 02 Mei 

2016) 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

A. Pengertian dan Hakikat Seni dan Budaya dalam Islam 
Seni dan budaya merupakan bentuk ekspresi 

manusia dalam kehidupan yang bersifat universal. Ia 

merupakan bagian kehidupan yang tidak bisa dipisahkan 

dari kehidupan manusia itu sendiri. Di mana dan kapan pun 

ada kehidupan manusia, maka disitu pula terdapat seni dan 

budaya. Tidak ada satu komunitas manusia pun yang tidak 

memiliki ekspresi kehidupan dalam bentuk seni dan 

budaya.
21

 

Masyarakat kaum muslimin umumnya menghadapi 

kesenian sebagai salah satu masalah hingga timbul berbagai 

pertanyaan bagaimana hukum tentang yang satu ini, boleh, 

makruh atau haram? Di samping itu dalam praktek 

kehidupan sehari-hari sadar atau tidak, mereka juga telah 

terlibat dalam masalah seni. Media elektronik seperti radio, 

radiokaset, televisi, dan video telah menyerbu pedesaan. 

Media ini telah lama mempengaruhi kehidupan anak-anak 

mudanya.
22

 

Ketika kita bicara tentang seni, maka yang terlebih 

dahulu dibicarakan adalah keindahan. Sudah menjadi 

fitrahnya manusia menyukai keindahan. Seseorang akan 

lebih memilih rumah yang indah serta mengenakan pakaian-

pakaian yang indah ketimbang semua itu dalam kondisi 

biasa-biasa saja ataupun buruk. Demikian halnya dengan 

nyanyian, puisi, yang juga melambangkan keindahan, maka 

manusia pun akan menyukainya. Kesenian adalah 

manifestasi budaya, yaitu periksa, rasa, intuisi, dan karya 

yang memenuhi syarat-syarat estetika.
23
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Islam adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan 

kepada rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia 

yang berbentuk hukum (syariah) yang mengatur kehidupan 

manusia dalam berbagai hubungan, baik manusia dengan 

Tuhan maupun manusia dengan sesamanya. Seni dalam 

Islam adalah bentuk-bentuk keindahan (kesenangan) yang 

bersumber dari Islam, karena pada dasarnya antara agama 

Islam dan kesenian mempunyai hubungan yang erat. 

Walaupun Islam tidak memberikan perintah atau ajaran 

yang terperinci untuk berkarya seni, tetapi Islam bukanlah 

sebatas agama, melainkan kultur universal kebudayaan, 

karena itu kedudukan seni dalam Islam adalah sebagai 

kebudayaan. Seni menurut Islam bukan hanya untuk 

kepentingan itu sendiri, melainkan untuk kepentingan 

kemanusiaan atau untuk kepentingan umat manusia. Sebab 

bila seni itu hanya untuk seni, akan menimbulkan kerusakan 

moral seperti pornografi, gerakan badan yang erotis, atau 

mengeluarkan suara-suara yang tak pantas.
24

 

 

Firman Allah SWT: 

                       

                     

                   

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), Siapakah yang 

mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah 

disediakan untuk  hamba-hambaNya dan rezeki 

yang baik-baik? Katakanlah, Semua itu untuk 

orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, 

dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat. 

Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk 
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orang-orang yang mengetahui”. (QS. Al-A’raf: 

32)
25

 

 

Yang dimaksud perhiasan adalah segala sesuatu 

yang mendatangkan keindahan. Perhiasan demikian adalah 

karya seni, dan seni sebagaimana diisyaratkan dalam ayat 

itu adalah fungsionalisme, bukan hanya bagi atribut 

kehidupan orang beriman di dunia, melainkan hanya ke 

akhirat kelak. 

Rasulullah SAW bersabda: 

ْ ٌ   ُِ ُّب  اََْ  اَ  (رو ه مسلم)  اَّن  َا  َِ  
“Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai 

keindahan”. (HR Muslim)
26

 

Indah dalam pandangan Islam berlaku manakala 

sebuah karya seni dapat membawa kesadaran pencipta seni 

maupun penanggapnya kepada idea transendensi ilahiah. 

Dalam sejarah Islam, para sufi dan sastrawan menghayati 

dan mencintai Tuhan dalam taraf cinta asketik dan 

mengungkapkannya Tuhan sebagai Yang Maha Indah. 

Bahwa segala ciptaan Allah indah karena keluar dari Yang 

Maha Indah. Semua ciptaan dan bentukan Allah adalah 

karya agung sehingga ia tidak malu-malu membuat nyamuk 

atau yang lebih rendah dari itu. 

Al-Qur’an berisi tentang kisah-kisah kehidupan 

sebagai peringatan bagi umat manusia, seperti dalam surat 

An-Naba’ yang mengandung 5 (lima) babak tentang berita 

agung. Surat Al-Infithar menampilkan peristiwa pergolakan 

serentak, dengan peristiwa-peristiwa kesenangan. Kisah-

kisah yang terdapat dalam Al-Qur’an ini dapat dipetik 

hikmahnya dan dijadikan pelajaran yang diekspresikan 

melalui bentuk seni drama yaitu perpaduan antara sastra, 

musik, tari, dan rupa. Maka setiap unsure seni seperti karya 
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sastra, musik, rupa, tari, drama atau teater, adalah haram 

hukum menciptakannya, membawanya, dan menikmatinya. 

Apabila ia mendatangkan kerusakan (sekalipun tidak 

langsung atau lambat laun) atau kulliyatul khamsa dan 

makruh apabila mudharatnya hanya sekedar kemungkinan 

saja. Seperti beberapa contoh berikut, yaitu:
27

 

1. Hikayat yang menceritakan dewa-dewa, bermakna 

bercerita tentang syirik. Seorang penulis di Indonesia 

bernama Panji Kusmin menulis suatu karya sastra 

bertajuk “Langit Makin Mendung” pada tahun 1970-an 

dalam majalah sastra yang dipimpin oleh kristus 

terkenal Dr. H. B. Yassin. Dalam tulisan itu ia 

mengimajinasikan Tuhan sebagai seorang tua. Tulisan 

itu menimbulkan heboh dikalangan masyarakat Islam, 

sampai diperkarakan ke Mahkamah Agung. Melukiskan 

Tuhan sebagai manusia yang merusak tauhid. Karena 

itu karya Panji Kusmin ini terlarang menurut pandangan 

seni Islam. 

2. Islam menolak musik yang bagi pemain dan 

pendengarnya merangsang gerak yang tidak sehat, atau  

tidak sopan, seperti biduanita dalam hiburan organ 

tunggal yang berpakaian minim dan menampilkan 

goyangan yang dapat menimbulkan syahwat.  

Dalam hadist shahih Rasul SAW bersabda: 

َف ِا ِمْن أَْىِ   لنَّن  , َعْن أَ ِب ُىَريْ َرَة قَ  َا َرُسوُا  ِا  ِصن ْ
ِر ََلْ أَ َرُُهَ  قَ ْو ٌم َمَعُهْم ِسَ  ُط َكأَ ْذ نَ  ِب  لبَ َقِر َيْضِر 

بُو َا ِِبَ   لنَّن  َس َو نَس ٌء َك  ِسَ   ٌت َع  ِر يَ  ٌت ُُمِ الَ 
  ئِلِة 

َ
ٌت َم  ِئالَ ٌت ُرُءو ُسُهّن َكأَ ْسِنَ ِة  ْلُبْخِت  مل
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الََيْدُخْلَن  ْاًنَّنَة َوالَ جِيُد َا ريَ َه  َو ِ اَّن ِر يَ َه  لَُ و َجُد 
(رو ه مسلم) ِمْن َمِسريِة َكَذ  وََكَذ   

“Dikisahkan dari Abu Hurairah, ia menceritakan, 

Rasulullah bersabda, Ada dua golongan calon jadi 

penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: 

(pertama) orang-orang yang membawa cemeti bagai 

ekor sapi yang mereka gunakan untuk mencambuk 

orang lain; (kedua) kaum perempuan yang berpakaian, 

tapi auratnya terlihat (karena mini atau tembus 

pandang), yang mana mereka menarik hati kaum pria 

dan berlenggak-lenggok. Rambut mereka dibentuk 

seperti punuk onta yang melenggak-lenggok, mereka 

tidak bakal masuk surga, bahkan tidak dapat mencium 

bau surga.Padahal bau surga itu bisa tercium dari 

jarak yang amat sangat jauh.” (HRMuslim)
28

 

 

3. Seorang pelukis menciptakan kemolekan tubuh wanita 

dengan memperlihatkan aurat di atas kanvas. Pada si 

penonton timbul perasaan birahi. Tanggapan lukisan itu 

yang tersimpan dalam bathin penonton, menyalakan 

nafsu birahinya mencari pelepasan, yang suatu ketika 

membawanya kepada zina. Bahaya itu lebih nyata pada 

blue film dan pertunjukan-pertunjukan cabul lainnya. 

Maka menciptakan lukisan demikian, membuat film, 

dan pertunjukan-pertunjukan cabul tersebut adalah 

haram dan menontonnya pun haram.  

4. Islam melarang tarian yang dibawakan oleh lelaki dan 

perempuan dengan berpeluk-pelukan mesra, seperti tari 

pergaulan yang sering dilakukan dalam masyarakat 

barat. Tari-tarian masa sekarang sering dilakukan 

bersama-sama lelaki dan wanita. Bahkan acara tersebut 

tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan haram lainnya. 
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Misalnya berpegangan tangan, berangkulan, badan 

berdempetan, saling menggeserkan bagian-bagian tubuh 

tertentu, berangkulan dan berpelukan, dan perbuatan 

yang lebih jauh dari itu. 

5. Drama atau film yang melukiskan kekasaran dan 

kekejaman, memberi pengaruh buruk kepada kejiwaan 

anak-anak muda adalah haram. Demikian pula yang 

menceritakan bagaimana melakukan kejahatan-

kejahatan, merangsang penonton yang nalurinya tidak 

sehat untuk mencontohnya. 

Dalam merumuskan definisi seni Islam kita 

bertolak pangkal dari konsepsi seni Islam. Seni Islam 

sebagai karya dilahirkan oleh akhlak Islamiyah dan dinilai 

dengan akhlak Islamiyah. Seni Islam menimbulkan 

tanggapan (gambaran dalam fikiran) bentuk yang indah 

yang dikawal oleh akhlak. Misalnya seni yang tidak dikawal 

oleh akhlak yaitu nyanyian dengan rentak yang 

menimbulkan gerakan yang tidak senonoh pada 

pendengarnya, film yang menggambarkan adegan-adegan 

luncah, tarian yang membuka aurat, roman yang 

menceritakan kepercayaan materialis atau ateis, lukisan 

perempuan telanjang, tarian dengan gerakan-gerakan liar, 

adalah misal-misal bentuk yang memang estetik, tapi tidak 

dikawal oleh akhlak. Semua itu mungkin indah, tapi ia tidak 

baik. Sedangkan seni Islam itu mestilah mengandung nilai 

kebaikan.
29

 

Islam sendiri pernah melahirkan berbagai macam 

karya seni yang mampu mencerahkan peradaban yang unik, 

yang berbeda dengan peradaban lain: seperti kaligrafi, 

ornament dan ukiran yang banyak menghiasi masjid, rumah, 

gagang pedang, bejana-bejana yang terbuat dari kuningan, 

kayu, tembikar, dan lain sebagainya.
30
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Sedangkan bicara tentang kebudayaan tidak bisa 

dilepaskan dari manusia sebagai penciptanya. Kata 

kebudayaan berasal dari kata Sansekerta, budhayah, ialah 

bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. 

Demikianlah kebudayaan itu dapat diartikan hal-hal yang 

bersangkutan dengan akal. Ada sarjana lain yang mengupas 

kata budaya itu sebagai perkembangan dari kata majemuk 

budi daya yang berarti daya dari budi. Karena itu mereka 

membedakan budaya dari kebudayaan. Budaya itu daya dari 

budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, dan kebudayaan itu 

segala hasil dari cipta, karsa dan rasa itu. Dalam kata 

antropologi budaya, tidak diadakan perbedaan arti antara 

budaya dan kebudayaan. Di sini kata budaya hanya dipakai 

untuk singkatan saja, untuk menyingkat kata panjang 

antropologi kebudayaan.
31

 

Kebudayaan Islam dalam kenyataannya adalah 

budaya qur’ani, karena baik definisi, struktur, tujuan 

maupun metode untuk mencapai tujuan tersebut secara 

keseluruhan diambilkan rangkaian wahyu yang telah 

diturunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad di abad ketujuh 

masehi. Dari Al-Qur’an, orang Islam tidak hanya 

mengambil pengetahuan mengenai realistis ultima. Secara 

mendasar, prinsip-prinsip yang diambilkan dari Al-Qur’an 

juga mencakup tentang alam, manusia dan makhluk hidup 

lainnya, tentang ilmu pengetahuan, berbagai institusi sosial, 

politik serta ekonomi yang diperlukan untuk menjalankan 

masyarakat yang sehat.
32

 

Kebudayaan Islam tidak mengarah kepada 

mempercantik dan memperhalus perlengkapan kehidupan 

manusia. Kebudayaan Islam mengarah kepada 

memperindah dan memuliakan kehidupan manusia itu 

sendiri.
33
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Dalam klasifikasi yang banyak diterima, seni 

merupakan salah satu dari tujuh aspek integral kebudayaan, 

di samping sistem religi, sistem pengetahuan, sistem 

bahasa, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan sistem sosial. 

Ia berkembang secara simultan dengan keseluruhan 

kebudayaan yang bersangkutan. Kenyataan bahwa manusia 

dalam kehidupannya sehari-hari tidak bisa terlepaskan dari 

keindahan (seni), kerap kali menjadi alasan yang cukup 

penting kenapa seni selalu menjadi tema yang cukup 

menarik untuk dibawa ke dalam ruang kajian. Pada 

hakekatnya segala bentuk kesenian yang tidak bertentangan 

dengan ajaran Islam adalah Islami. Dalam hal ini ajaran-

ajaran Islam berperan sebagai filter atau penseleksi dari 

nilai-nilai yang ada.
34

 

B. Prinsip-Prinsip Kebudayaan Islam 

Prinsip dasar yang membedakan antara 

kebudayaan secara umum dengan kebudayaan Islam terletak 

pada sumber yang menjadi pijakannya. Kebudayaan Islam 

hasil produk manusia yang prinsip dasarnya ditentukan dan 

ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur’an 

dan Sunnah. Kebudayaan Islam bukan kebudayaan yang 

diciptakan oleh masyarakat Islam, tetapi kebudayaan yang 

bersumber dari ajaran-ajaran Islam atau kebudayaan yang 

bersifat Islami. Prinsip-prinsip kebudayaan dalam Islam 

merujuk pada sumber ajaran Islam, yaitu:
35

 

1. Menghormati akal, manusia dengan akalnya bisa 

membangun kebudayaan baru. Kebudayaan Islam tidak 

akan menampilkan hal-hal yang dapat merusak 

manusia. Seperti yang  dijelaskan dalam firman Allah: 
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Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan 

bumi dan pergantian malam dan siang terdapat 

tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang 

berakal”. (QS. Ali Imran: 190)
36

 

 

2. Memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. 

Seperti firman Allah SWT: 

                  

                 

               

                

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! Apabila 

dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di 

dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah 

kamu,” maka berdirilah,  niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang 

beriman diantaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 

Mahateliti apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-

Mujadalah: 11)
37

 

 

3. Menghindari taqlid buta, kebudayaan Islam hendaknya 
mengantarkan umat manusia untuk tidak menerima 

sesuatu sebelum diteliti. Sebagaimana yang telah 

difirmankan Allah: 
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Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang 

tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, 

penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan 

diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-

Isra: 36)
38

 

 

4. Tidak membuat pengrusakan. Firman Allah: 

                 

                

                 

     

 
Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan 

apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan 

bagianmu di dunia dan berbuat baiklah 

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah 
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tidak menyukai orang yang berbuat 

kerusakan.” (QS. Al-Qasas: 77)
39

 

 

Menurut Yusuf Qardhawi prinsip-prinsip 

kebudayaan Islam dapat dibagi menjadi sembilan bagian, 

yaitu: 

1. Rabbaniyah (bernuansa ketuhanan) 

2. Akhlaqiyah (perilaku baik dan buruk dalam Islam) 

3. Insaniyah (memiliki nilai-nilai kemanusiaan) 

4. „Alamiyah (bersifat terbuka) 

5. Tasamuh (egaliter) 

6. Tannawu‟ (beraneka warna) 

7.  Wasathiyah (bersifat moderat) 

8. Takamul (terpadu) 

9. Bangga terhadap diri sendiri. 

Islam membagi kebudayaan menjadi tiga macam, 

yaitu: 

1. Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. 

Dalam kaidah fiqih disebutkan Al-Adatu 

Muhakkamatun, yang artinya bahwa adat istiadat dan 

kebiasaan suatu masyarakat yang merupakan bagian 

dari budaya manusia mempunyai pengaruh dalam 

penentuan hukum. Tetapi yang perlu dicatat, bahwa 

kaidah tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang belum 

ada ketentuannya dalam syariat Islam. 

2. Kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan 

dengan Islam, kemudian direkonstruksi sehingga 

menjadi kebudayaan Islam. 

3. Kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Seperti, 

budaya Ngaben yang dilakukan oleh masyarakat Bali. 

Yaitu upacara pembakaran mayat yang diselenggarakan 

dalam suasana yang meriah dan gegap gempita, dan 

secara besar-besaran. Umat Islam tidak boleh 

mengikutinya, bahkan Islam melarangnya karena 

kebudayaan seperti itu merupakan kebudayaan yang 
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tidak mengarah kepada kemajuan adab, dan persatuan, 

serta tidak mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa 

Indonesia. Sebaliknya justru merupakan kebudayaan 

yang menurunkan derajat kemanusiaan. Karena 

mengandung ajaran yang menghambur-hamburkan 

harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan 

menghinakan manusia yang sudah meninggal dunia. 

C. Pengertian Film dalam Islam atau Film Religious 

Film adalah media komunikasi seseorang atau 

sekelompok orang yang bermaksud menyampaikan pesan 

dan makna tertulis kepada para penonton melalui rangkaian 

gambar atas dasar skenario. Film mempunyai kelebihan 

bermain pada sisi emosional dan mempunyai pengaruh yang 

lebih tajam untuk memainkan emosi pemirsa. Film hadir 

dalam bentuk penglihatan dan pendengaran dengan ini 

penonton dalam melihat langsung nilai-nilai yang 

terkandung dalam film.
40

 

Film dapat dijadikan media dakwah yang efektif 

untuk menyebarkan risalah Islam dengan kelebihan dan 

keunikan yang ada sehingga pesan yang disampaikan dapat 

menggugah hati dan merubah pola tingkah laku masyarakat 

dari yang buruk menjadi lebih baik lagi. Salah satunya 

dengan membuat film religi atau film bernuansa Islam. 

Film religious adalah film yang menayangkan atau 

memutarkan tayangan dakwah islamiyah atau sindiran 

terhadap tuntunan-tuntunan syariat agama yang 

menggambarkan tentang keagamaan yang biasanya 

mengangkat kisah atau cerita nyata. Film religious yang 

berkualitas mempunyai dimensi yang luas, bukan hanya 

satu sisi yang disentuh seperti kualitas gambar, akting para 

pemainnya atau musik pengiringnya melainkan ide 

ceritanya, cara bertutur, adegan-adegan antar pemain serta 
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sejauh mana film itu menunjukkan identitasnya sebagai film 

religious menjadi sangat penting.
41

 

Film religious yang ada harus mencerminkan nilai-

nilai Islami dalam bentuk mencerdaskan fikriah berupa 

kepuasan akal, mengekspresikan qalbiyah bathiniyah 

berupa kepuasan hati dan merefleksikan amal ibadah berupa 

kepuasan badan. Film yang beredar di Indonesia kini 

mencoba memberikan nuansa baru dan pilihan yang 

berbeda bagi masyarakat untuk  memilih film-film bermutu. 

Adapun karakteristik pada film religious, adalah: 

a) Film yang di dalamnya menceritakan tentang cinta, 

baik cinta kepada Allah, Rasul dan sesama manusia. 

b) Film yang menceritakan nilai-nilai pendidikan yang 

dapat kita jadikan satu gambaran tentang kehidupan. 

c) Film yang menceritakan tentang akhlak Islam yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan al-Hadist serta kisah-

kisah tauladan Rasul SAW. 

Film sebagai media dakwah tentunya mempunyai 

kelebihan dibandingkan dengan media-media lainnya. 

Kelebihan-kelebihan itu menjadi media dakwah yang 

efektif, dimana pesan-pesannya dapat disampaikan kepada 

penonton atau mad‟u secara halus dan menyentuh relung 

hati. Hal ini senada dengan ajaran Allah SWT, bahwa untuk 

mengkomunikasikan pesan hendaknya dilakukan secara 

qawlan syadidan, yaitu pesan yang dikomunikasikan 

dengan benar, menyentuh, dan membekas dalam hati.
42

 

Kelebihan film sebagai media dakwah juga dapat dibagi 

antara lain, sebagai berikut: 

a) Secara psikologis, penyuguhan secara hidup dan 

tampak yang dapat berlanjut dengan animation 

memiliki keunggulan daya efektif terhadap penonton. 

Banyak hal yang abstrak dan samar-samar dan sulit 
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diterangkan dengan kata-kata dapat disuguhkan kepada 

khalayak lebih baik dan efesien dengan media ini. 

b) Media film yang menyuguhkan pesan yang hidup dapat 

mengurangi keraguan apa yang disuguhkan, lebih 

mudah diingat dan mengurangi kelupaan.
43

 

c) Film sebagai media komunikasi, juga dapat berfungsi 

sebagai media dakwah yang bertujuan mengajak 

kepada kebenaran. Dapat mengkomunikasikan nilai-

nilai kepada masyarakat sehingga perilaku penonton 

dapat berubah mengikuti apa yang disaksikannya dalam 

berbagai film. Melihat hal demikian sangat 

memungkinkan sekali media film digunakan sebagai 

sarana penyampai syiar Islam kepada masyarakat luas. 

d) Melalui media film informasi disampaikan secara 

teratur sehingga menarik untuk  ditonton. Hal  ini 

dikarenakan persiapan yang begitu mantap mulai dari 

naskah, scenario, shooting, acting, dan penyelesaian. 

Media film dan sinetron sebenarnya bersifat 

entertainment (hiburan), bahkan bersifat komersial. 

Akan tetapi, film dapat digunakan sebagai media 

dakwah, jika isinya tentang Islam dan mengajak kepada 

kebaikan.
44

 

Menurut Moh. Ali Aziz dalam bukunya Ilmu 

Dakwah ialah tujuan dakwah untuk mempengaruhi cara 

merasa, berfikir, bersikap, dan bertindak manusia pada 

dataran individual dan sosiokultural dalam rangka 

terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan. 

Pendapat ini menunjukkan bahwa tujuan dakwah adalah 

untuk mengubah sikap mental dan tingkah laku manusia 

yang kurang baik menjadi lebih baik atau meningkatkan 

kualitas iman dan Islam seseorang secara sadar yang timbul 

dari kemauannya sendiri tanpa merasa terpaksa oleh apa dan 

siapapun.
45
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D. Lembaga Sensor Film (LSF) dalam Islam 

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang LSF 

dalam Islam, akan diuraikan secara lengkap apa yang 

dimaksud dengan sensor. Sensor film adalah penelitian dan 

penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan 

dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau 

ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun 

setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.
46

 LSF 

adalah sebuah lembaga yang bertugas menetapkan status 

edar film-film di Indonesia. Sebuah film hanya dapat 

diedarkan jika dinyatakan lulus sensor oleh LSF.  

Sensor adalah suatu upaya mencegah suatu untuk 

diinformasikan kepada khalayak. Terdapat dua pengertian 

sensor, yaitu:
47

 

1. Sensor preventive adalah sensor yang dilakukan oleh 

suatu pihak di luar media untuk mencegah suatu berita. 

Hukum media melarang sensor jenis ini, sebab sensor 

jenis ini mencegah suatu informasi tersebar kepada 

masyarakat. 

2. Sensor repressive adalah sensor yang dilakukan setelah 

informasi tersebut tersebar kepada khalayak. Sensor ini 

bukan dalam arti mencegah suatu informasi keluar, 

merupakan suatu peringatan kepada praktisi media, 

bahwa yang diinformasikan tidak sesuai dengan hukum 

yang berlaku. 

Negara dengan wewenangnya melalui LSF 

melakukan penyensoran terhadap film yang akan 

ditayangkan, hendaknya melakukan musyawarah terhadap 

pihak terkait disini para pelaku perfilman yang film nya 

akan diputar agar film yang ditayangkan tetap menjadi 

informasi yang hendak disampaikan juga tidak melanggar 

aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti 

sabda Rasulullah SAW: 
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,  َِ نْ َلْم َيْسَ ِ ْ   َِبِلَس  نِوِ , َمن ْرَ َ ِ ْنُ ْم ُمْنَ رً   َ ْل ُ َ    ْرُه بَِ ِدهِ 
رو ه ). َوَذ ِلَ   َ ْ َعُ    اْلِ ْ َ  اِ ,  َِ ْا ََلْ َيْسَ ِ ْ   َِبَقْلِبوِ 

(مسلم  
“Barang siapa diantaramu menghadapi perkara munkar, 

maka hendaklah merubah dengan tindakan atau 

kekuasaannya, dan jika tiada kemampuan pula, maka 

hendaklah dengan keimanan hatinya, itulah selemah-

lemahnya iman”. (HR. Muslim)
48

 

 

Sabda Rasulullah SAW: 

ثَ َن  َعْبُد  للَّنِو ْبُن َمْسَلَ َة َعْن َم ِلٍ  َعْن َعْبِد  للَّنِو ْبِن  َحدَّن
ِديَن ٍر َعْن َعْبِد  للَّنِو ْبِن ُعَ َر أَاَّن َرُسوَا  للَّنِو َصلَّنى  للَّنُو َعَلْ ِو 
َوَسلَّنَم قَ َا َأاَل ُكلُّبُ ْم رَ ٍع وَُكلُّبُ ْم َمْسُئوٌا َعْن َرِع َّنِ ِو  َ ْْلَِمرُي 

 لَّنِذي َعَلى  لنَّن ِس رَ ٍع َعَلْ ِهْم َوُىَو َمْسُئوٌا َعن ُْهْم َو لرَّنُجُ  
رَ ٍع َعَلى أَْىِ  بَ ْ ِ ِو َوُىَو َمْسُئوٌا َعن ُْهْم َو ْلَ ْرأَُة رَ ِعَ ٌة َعَلى 

بَ ْ ِت بَ ْعِلَه  َوَوَلِدِه َوِىَي َمْسُئوَلٌة َعن ُْهْم َو ْلَعْبُد رَ ٍع َعَلى َم ِا 
َس  ِدِه َوُىَو َمْسُئوٌا َعْنُو َ ُ لُّبُ ْم رَ ٍع وَُكلُّبُ ْم َمْسُئوٌا َعْن 

(رو ه مسلم)َرِع َّنِ وِ   
“Ibn umar r.a berkata : Saya telah mendengar Rasulullah 

SAW bersabda: Setiap orang adalah pemimpin dan akan 

diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. 
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Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban 

perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan 

ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri 

yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya 

perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang 

pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara 

barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang 

dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan 

ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal hal yang 

dipimpinnya”. (HR Muslim)
49

 

 

Upaya nahi munkar juga meliputi kontrol sosial 

yang dilakukan terhadap suguhan komersial yang disajikan 

dalam ragam media cetak dan audio-visual yang dianggap 

mampu mengerosi nilai akhlak dan etika moral generasi 

muda. Melalui pembentukan LSF dan sejenisnya di 

samping upaya lain seperti pengajian dan diskusi 

keagamaan dan sosial untuk membendung krisis moral, 

sampai dengan menyingkirkan bahaya bagi orang lain 

walau cuma sekecil duri ditengah jalan. Dengan demikian 

implementasi ajaran Islam akan senantiasa berkembang 

dinamis seiring dengan perkembangan peradaban dengan 

tetap berpijak pada prinsip-prinsip tauhid dan akidah yang 

bersifat konstan. 

Agama dan film terdapat jurang pemisah yang 

amat dalam. Agama sebagaimana dikemukakan di dalam 

fiqih Islam memiliki perhatian yang rendah terhadap dunia 

perfilman ini, karena di dalamnya selalu memungkinkan 

terjadinya sejumlah kemaksiatan. Meskipun dalam Islam 

memang tidak menggariskan bentuk-bentuk seni tertentu, 

tetapi sekedar memberi pagar lapangan terhadap ekspresi.
50

 

Firman Allah SWT: 
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Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan 

umat yang menyerukan kepada kebajikan, 

menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 

yang munkar merekalah orang-orang yang 

beruntung”. (QS. Ali Imran: 104)
51

 

Dalam proses penegakan hukum untuk 

memberantas hal-hal yang tidak diinginkan yang 

berdampak buruk terhadap masyarakat, ada beberapa 

institusi yang memiliki pengaruh besar dalam 

pelaksanaanya dan salah satunya adalah LSF. Sensor dalam 

tayangan TV merupakan hal yang amat penting untuk 

dilakukan demi menjaga agar siaran TV aman untuk 

ditonton oleh beragam pemirsa. LSF menjalankan tugasnya 

sebagai lembaga independen yang melindungi masyarakat 

dari pengaruh film negatif. 

Film sebagai media komunikasi massa mempunyai 

peranan dan fungsi penting dalam kehidupan masyarakat 

yaitu sebagai berikut: 

1) Fungsi Informasi 

Film adalah hasil cipta manusia yang bersumber dari 

daya kreatif dan hasil pengolahan nilai-nilai yang 

terkandung dalam masyarakat. Melalui film seniman 

menuangkan ide serta gagasan yang akan 

disampaikannya kepada khayalak. Khalayak sebagai 

manusia sosial akan selalu merasa haus informasi 

tentang segala sesuatu yang terjadi disekitarnya.
52

 

Konsep kebebasan informasi dan komunikasi ini sesuai 
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dengan salah satu fungsi hukum Islam yaitu amar 

ma‟ruf nahi munkar, apa yang benar memang harus 

disampaikan. 

2) Fungsi Pendidikan 

Media massa secara keseluruhan mempunyai fungsi ini, 

yaitu sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat karena 

film menyajikan nilai yang terkandung dalam 

masyarakat dengan pengemasan yang khas, nilai ini ada 

yang positif dan negative. Hal tersebut sesuai dengan 

fungsi hukum Islam yaitu tanzim wa islah al-ummah 

dimana film merupakan sarana untuk mengatur sebaik 

mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial serta 

memberi penerangan sehingga terwujudnya masyarakat 

harmonis, aman, dan sejahtera. 

3) Fungsi Mempengaruhi atau Membius 

Fungsi ini sangat dirasakan dampaknya karena 

memposisikan masyarakat (penonton) cenderung pasif 

menerima informasi. Mereka dengan daya kritis yang 

tinggi sehingga mereka menafsirkan dan mengolah lagi 

apa yang mereka dapat dari film. Namun dampak dari 

fungsi ini terlihat berpengaruh pada individu (sikap dan 

mental). 

4) Fungsi Hiburan 

Film berfungsi untuk menghibur tidak lain tujuannya 

adalah untuk mengurangi ketegangan fikiran dari 

aktivitas atau pergi ke bioskop hanya sekedar hobi 

menonton dan mencari hiburan semata tanpa melihat 

fungsi film yang lainnya.
53

 

Fungsi-fungsi film di atas menunjukkan bahwa 

film adalah media transformasi nilai yang sangat kuat 

pengaruhnya bagi masyarakat. Memang terdapat sebagian 

masyarakat yang bijak (the active audience) yaitu penonton 

dihargai sebagai produsen makna karena teks media itu 

polisemik (bermakna banyak) namun ada sebagian 

masyarakat (penonton) yang “memakan” apa adanya yang 

mereka lihat. Kaidah-kaidah universal bagi keistimewaan 
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metode hiburan Islami yang perlu diperhatikan adalah 

sebagai berikut:
54

 

a. Harus berpegangan pada landasan amar ma’ruf nahi 

mungkar. 

b. Berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan Islam, yaitu 
halal, haram, makruh, mubah dan sunnah.  

c. Bertujuan untuk membentuk manusia shaleh, dan 
berpegang pada pendapat umum yaitu: mencegah 

menyebarnya kekejian dan kejahatan. 

Keistimewaan yang terpenting dari metode tersebut 

adalah mencari hal-hal yang bermanfaat. Seni termasuk 

makanan jiwa dan merupakan kesenangan, dalam proporsi 

syari’at dan batas-batas tertentu perlu kita perjelas bahwa 

kesenangan ini termasuk salam teori Islam tentang 

keseimbangan hal ini juga dapat memenuhi kebutuhan jiwa.  

Film merupakan alat atau perantara yang 

diharapkan bisa membawa pesan dakwah kepada penonton. 

Film sebenarnya sebuah panggung yang direkayasa 

sedemikian rupa sehingga seperti realitas nyata. Sensasi 

emosi hadir di dalamnya, seperti pula kehidupan manusia. 

Pesan yang disampaikan melalui film terdiri dari dua aspek, 

yakni isi pesan dan lambing (symbol), begitu pula dalam 

menyampaikan pesan dakwah dengan maksud agar bisa 

mengekpresikannya.
55

 

Seniman muslim dan umat Islam secara 

keseluruhan dituntut untuk dapat memproduksi tayangan 

yang memiliki visi dan misi Islam. Agar terhindar dari 

ghowzul fikr (perang pemikiran) maka ada beberapa kriteria 

film yang tidak melanggar syariah dan idealitas sebuah 

produk tayangan yang Islami. LSF dititikberatkan pada 
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upaya menghindarkan masyarakat dari pengaruh buruk film, 

dan penyensoran yang dilakukan Lembaga Sensor Film 

(LSF) tidak hanya sekedar memotong atau menghapus apa-

apa yang tidak patut ditonton oleh masyarakat, khususnya 

remaja dan anak-anak, tetapi sekaligus membimbing dan 

mengajak masyarakat untuk dapat mengembangkan sendiri 

sikap kritis dalam menapis atau lebih tepat lagi dalam 

melakukan self censorship. 

 

 

 

  



 

  



 

BAB III 

PENYAJIAN DATA 

 

A. Sejarah Lembaga Sensor Film (LSF) di Indonesia 

Pada masa mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia lembaga sensornya pun mengalami perubahan 

fungsi dan nama. Terdapat dua lembaga dalam masa ini, 

yang pertama dibentuk oleh NICA dengan nama Panitia 

Pengawas Film dari menghidupkannya lagi Film 

Commissie. Fungsi yang diterapkan oleh lembaga ini pun 

masih sama seperti Film Commissie. Sedangkan yang kedua 

Dewan Pertahanan Nasional menerbitkan surat keputusan 

dan membentuk Badan Pemeriksaan Film. Fungsi 

dibentuknya Badan Pemeriksaan Film sebagai filter yang 

diberikan oleh propaganda pihak asing melalui film. 

Sehingga bangsa Indonesia diharapkan tidak terkontaminasi 

akan propaganda seperti keberpihakkan bangsa Indonesia 

kepada pihak penjajah.
56

 

Tahun terus berlalu, Indonesia pun akhirnya 

mendapatkan pengakuan kedaulatan. Lembaga sensor film 

pun dipegang oleh pemerintahan Indonesia secara penuh. 

Pada tahun 1950 dibentuknya Panitia Sensor Film Pusat 

oleh pemerintah dengan tetap mengacu kebijakan yang 

diterapkan pada masa Hindia Belanda tetapi hanya 

ditambahkan beberapa saja sesuai stabilitas yang terjadi di 

Indonesia. Panitia ini ternyata berorientasi pada kepentingan 

kekuasaan belaka.
57

 

Pada tahun 1953 melalui Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 2 Juni 

1953 Nomor 18977/Kab, pemerintah membentuk suatu 

Panitia Perancang Undang-Undang Perfilman (PPUF) yang 

pada tahun berikutnya PPUF diganti menjadi Dewan Film 

Indonesia dengan tugas memberikan pertimbangan-

pertimbangan dan nasehat-nasehat kepada Menteri 
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Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dalam bidang 

perfilman. Seiring berjalannya waktu pun lembaga sensor 

bukan merupakan lembaga yang mutlak. Lembaga ini harus 

mengikuti perkembangan jaman yang ada di Indonesia. 

Artinya lembaga ini bersifat luwes namun tetap pada 

kontrol dari pemerintahan. Pada masa itu, pemerintah pun 

mendukung resolusi-resolusi MPRS tentang pers, radio, 

film dan TV.
58

 

Dibentuklah suatu lembaga yang bernama Badan 

Sensor Film (BSF) yang mengatur tentang penyelenggaraan 

penyensoran film di Indonesia.  Badan ini terdiri dari 24 

orang perwakilan pemerintah dan sembilan dari partai 

politik.
59

 Adapun fungsi dan tugas BSF tetap menitik 

beratkan pada upaya menghindarkan masyarakat dari 

pengaruh buruk film, dan memperjelas eksistensi dan fungsi 

film dalam turut memantapkan program nation and 

character building. Film bisa menjadi elemen penting 

dalam pembangunan watak bangsa. Sebagaimana harapan 

Kurnianingrat kepada produser-produser nasional, agar 

film-film Indonesia hendaknya lebih mendekati kehidupan 

masyarakat sehingga disamping penghibur, film-film juga 

ikut dalam membantu membangun masyarakat dan negara 

kita, juga agar produser lebih banyak menyajikan film-film 

ilmiah populer, film perjuangan bangsa, film-film hiburan 

sehat dan film anak-anak.
60

  

Sepanjang tahun 1970-an BSF membuka diri 

kepada masyarakat Indonesia. BSF menanamkan kepada 

masyarakat bahwa lembaga ini memang diperuntukkan bagi 

masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hiburan yang 

layak tanpa pengaruh buruk dari film. Agustus 1971, BSF 

memulai melakukan transparansi terhadap mekanisme yang 

dijalankan dengan menerbitkan buletin Berskala BSF. 

Buletin diharapkan dapat diakses oleh publik terhadap cara 
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kerja dan diskusi di dalam BSF. Namun sayangnya, tahun 

1973 buletin ini berhenti bukan dikarenakan alasan 

pendanaan ataupun ketiadaan minat pengelolanya. 

Melainkan mekanisme yang dilakukan BSF tidak lagi 

menjadi suatu rahasia. Jadi siapapun orang yang membaca 

buletin ini akan paham tentang mekanisme pensensoran 

film. Bagi orang yang ingin mengakses mekanisme tersebut 

dapat langsung meminta izin khusus dari Direktorat 

Jenderal Radio, Televisi, dan Film (Dirjen RTF).
61

 

Badan ini banyak mengalami perubahan anggota, 

termasuk perubahan anggota dari unsur pemerintahan. 

Tahun 1971 yang beriringan juga dengan melemahnya 

partai politik dalam sistem politik Indonesia, wakil dari 

unsur partai politik dikeluarkan dari BSF. BSF pada tahun 

1971-1972 yang anggotanya meliputi seniman dan 

intelektual terkemuka, merupakan yang paling liberal dan 

terbuka sejak 1965. Pada tahun 1975 Badan Pembinaan 

Perfilman Daerah (BAPFIDA) didirikan pada tingkat 

provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur, dan dikepalai oleh 

kepala wilayah departemen termasuk aparat keamanan 

dengan fungsi adalah untuk menjamin keamanan dari 

pangsa pasar yang adil di tingkat provinsi. Pada tahun 1977, 

wewenang BAPFIDA bertambah, lembaga ini berhak untuk 

menyensor film yang diputar di wilayahnya. Namun, hanya 

sekedar untuk melarang film tersebut beredar di provinsi 

dan untuk masalah pemotongan atau mengubah film tetap 

menjadi kewenangan BSF.
62

 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan 

No. 55B/Kep/Menpen/75 tanggal 20 Mei 1975, tugas BSF 

adalah sebagai badan penyensor pemerintah atas film yang 

akan diedarkan/ dipertunjukkan kepada umum dan wilayah 

Indonesia maupun yang akan diekspor. BSF sendiri 

mempunyai fungsi untuk mengeluarkan surat tanda lulus 

sensor film, menolak perederan dan atau pengeksporan film, 

memotong bagian-bagian film, dan menarik fim dari 
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peredaran. Dalam laporan tahun 1975-1976, BSF dalam 

rangka mendapatkan respon dari masyarakat, yang dalam 

hal ini adalah pejabat-pejabat pemerintahan serta para 

pemuka masyarakat, BSF mengirim tim-timnya ke daerah 

untuk mengetahui dan menampung secara langsung 

tanggapan-tanggapan dan reaksi-reaksi masyarakat atas 

hasil karya BSF serta keluhan-keluhan terhadap film dan 

jenis-jenis film tertentu yang dimanfaatkan oleh BSF 

sebagai bentuk evaluasi terhadap keputusan-keputusan dan 

tindakan-tindakan BSF selanjutnya.
63

 

Sepak terjang dari BSF belum berhenti sampai 

disini, pada tahun 1977 Pedoman Sensor didasarkan pada 

Keputusan Menteri, salah satunya contoh yang diatas. 

Sementara itu pedoman yang lain ditetapkan oleh BSF 

sendiri yang disebut Kode Etik BSF pada 1980, yang 

kemudian diperluas dalam Kode Etik Produksi Film 

Nasional pada tahun 1981. Namun untuk permasalahan 

tugas dan fungsi, masih mengikuti pedoman kerja 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No 

03A/Kep/Menpen/1977.
64

 

Aturan-aturan penyensoran telah menjadi detail, 

komprehensif, dan bersifat publik, serta meningkatkan 

peran sensor dalam industri film dan juga kejelasan 

pembatasan regulasi pemerintah. Tugas penyensoran tidak 

hanya sekadar memotong atau menghapus apa-apa yang 

tidak patut ditonton oleh masyarakat, khususnya remaja dan 

anak-anak, tetapi sekaligus membimbing dan mengajak 

masyarakat untuk dapat mengembangkan sikap kritis dalam 

menapis atau lebih tepat lagi dalam melakukan self 

censorship. 

Mekanisme yang dilakukan oleh Lembaga Sensor 

Film terlalu terpaku dengan Orde Baru. Bahwa tema sebuah 

film yang tentang seks tidak boleh lebih dari 50 persen. 

Sayangnya, sineas ini adalah yang terpandai di 
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kalangannya. Dengan tidak menampilkan cerita yang 

berbau seks sebanyak 50 persen atau hanya sebagian. 

Namun, dengan genre seperti itu banyak bertebaran di 

Indonesia.
65

 

LSF kali ini sedang mengalami gelombang 

birokrasi. LSF masih direbutkan oleh Kementrian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, ada kecenderungan 

LSF berada di naungan Kemendikbud. Alasannya mudah 

karena film sangat dekat dengan unsur budaya. Seharusnya 

pemerintah tidak perlu merevisi segala undang-undang 

untuk perfilman, buatlah peraturan tentang pemantauan 

terhadap penonton film di pintu masuk tiap-tiap bioskop. 

Dengan regulasi yang seperti ini perlindungan kepada 

masyarakat Indonesia dapat berjalan. Seperti fungsi yang 

diuraikan oleh LSF.
66

 

 

B. Seputar Perfilman di Indonesia 

Dalam konteks sejarahnya, perfilman Indonesia 

pernah mengalami dua kali masa puncak krisis. Menilik dari 

data yang ada sejarah film nasional mengalami masa krisis 

ini dalam rentang waktu 25 hingga 30 tahun. Krisis pertama 

perfilman nasional terjadi tahun 1957, ketika para produser 

menyatakan menutup perusahaan dengan alasan bangkrut. 

Ini berarti terjadi 27 tahun sejak awal pertumbuhan 

perfilman tahun 1930-an. Yang patut dicatat, perfilman 

nasional memerlukan waktu 11 tahun untuk mengalami fase 

kebangkitan kembali pada tahun 1986. Sebagaimana 

diungkapkan oleh tokoh perfilman Indonesia, H.M. Johan 

Tjasmadi dan Narto Erawan Dalimarta yang ketika itu 

masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Badan 

Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) mengatakan 
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bahwa saat ini (tahun 1995) dunia perfilman Indonesia juga 

pernah mengalami masa sesuram ini.
67

 

Film cerita pertama yang diproduksi di Indonesia 

hadir di tahun 1926 di Kota Bandung, dan film tersebut 

berjudul “Loetoeng Kasaroeng”. Film ini pun dapat 

dikatakan sebagai acuan tonggak sejarah perfilman 

Indonesia. Komunikasi yang tercipta dari film hanya 

berjalan satu arah, yakni kepada komunikan atau 

penonton.
68

  

Memasuki tahun 1957 dianggap oleh sementara 

pengamat film sebagai memasuki keadaan yang sudah 

sangat kritis. Perhatian penggemar film nasional  terutama 

hanya tertuju kepada Usmar Ismail dan H. Djamaludin 

Malik. Dua tokoh perfilman yang tetap gigih untuk bertahan 

di dalam dunianya. Misbach Yusa Biran 

menggolongkannya ke dalam masa penyemaian konsep 

ideologi yakni masa tahun 1957-1966. Dimana kalangan 

PKI berusaha menanamkan ideologi komunisnya dalam 

berbagai konsep kesenian film maupun konsep penataan 

perfilman nasional. Orang-orang partai semakin hangat 

bertikai, kalangan komunis sedang mulai mengintensifkan 

invasinya. Nampak pemerintah kurang menaruh perhatian 

yang sungguh-sungguh terhadap problema film Indonesia 

dan usul-usul penanggulangannya yang diajukan oleh PPFI 

(Persatuan Perusahaan Film Indonesia).
69

  

Era reformasi ditandai dengan adanya kebebasan 

serta dalam menyongsong era teknologi informasi 

(information technology/IT) telah memberikan masyarakat 

kebebasan akses terhadap informasi yang tanpa batas. 

Munculnya berbagai perangkat pendukung dalam teknologi 

informasi, mengindikasikan terbukanya peran serta 

masyarakat dalam menyambut era tersebut. Salah satu 
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perangkat yang mendukung adalah industri pertelevisian. 

Saat ini terdapat banyak stasiun telivisi, baik mili swasta 

maupun pemerintah.
70

 

Adanya tuntutan ini meningkatkan animo 

masyarakat perfilman untuk mengembangkan kreasi 

perfilman Indonesia yang diwujudkan dengan maraknya 

sinema elektronik (sinetron) dan film layar lebar. Namun, 

maraknya sinetron dan film layar lebar ini acap kali tidak 

diiringi dengan kedewasaan tema yang ditawarkan. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya stagnisasi tema perfilman 

Indonesia. Fenomena ini membangkitkan gairah insane 

perfilman, khususnya kalangan perfilman (sineas) muda, 

dengan berusaha membuat jalan cerita alternatif 

berlandaskan kebebasan individu untuk mengekspresikan 

kreatifitas seninya menjadi suatu bentuk karya seni nyata. 

Hasil dari ekspresi seni inilah yang umumnya disebut Film 

Independen. Film ini biasanya berdurasi di bawah satu jam 

sehingga dapat juga disebut film pendek.
71

 

Film pendek di Indonesia sebenarnya memiliki 

sejarah yang cukup panjang, namun sering kali ditandai 

dengan berbagai penamaan sesuai konteks zaman. Pada 

tahun 1960-an, lahir istilah film gelora pembangunan, 

karena saat itu pemerintah orde lama mempropagandakan 

pembangunan. Ketika Taman Ismail Marzuki (TMI) berdiri, 

popular istilah film mini atau film 8mm. Setelah itu, muncul 

istilah film pendek dan film independen.
72

 

Disamping lahirnya komunitas film independen, 

munculnya berbagai festival film, diantaranya Jakarta 

Internasional Film Festival (Jiffest), Festival Film-Video 

Independen Indonesia (FFVII), dan Festival Film 

Independen Indonesia, turut membuktikan menguatnya 

minat sineas muda untuk menggairahkan wahana perfilman 
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Indonesia. Hasil dari gairah berfilm ini memang 

memunculkan karya terpuji, seperti Di Antara Masa Lalu 

dan Masa Sekarang, Ketika Hujan Reda, Bhineka Tunggal 

Ika yang mendapat penghargaan FFVII, sampai Real 

Shadow karya anak-anak SMP 87 Jakarta yang mendapat 

perhatian dari pihak juri. 

Dunia perfilman di Indonesia saat ini sedang 

mengalami dilema yang mengingatkan kembali 

permasalahan film nasional ketika pada masa mati surinya 

film Indonesia di era tahun 1990-an. Bioskop-bioskop pada 

dekade itu banyak yang gulung tikar dan film-film 

Indonesia yang masih tayang di bioskop-bioskop yang 

masih bertahan sebagian besar didominasi oleh film-film 

yang mengandung tema-tema yang mengandung unsur 

erotisme, sedangkan pada bioskop-bioskop berjaringan pada 

waktu itu, film yang beredar didominasi oleh film-film 

asing produksi Amerika dan Eropa.
73

 

Krisis perfilman Indonesia saat itu, berawal dari 

kritik yang disampaikan oleh MPEAA (Motion Picture 

Export Association of America) terhadap kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah Indonesia terkait dengan peredaran 

film impor di bioskop-bioskop di Indonesia. Keberatan 

diajukan terutama berkaitan dengan keharusan eksportir 

asing memasarkan film atau video melalui importer 

tertentu, pembatasan valuta asing untuk impor film, 

tingginya bea masuk, dan tambahan biaya-biaya lain. 

Asosiasi tersebut menginginkan aturan main yang lebih 

bebas dan membuka peluang berkembangnya pasar film 

mereka di Indonesia. Lemahnya bargaining position neraca 

perdagangan Indonesia dengan Amerika menyebabkan 

dikabulkannya permintaan Amerika untuk membuka pasar 

perfilman mereka secara lebih bebas di Indonesia, dan sejak 

saat itulah dimulai era krisis perfilman Indonesia pada 

dekade tahun 1990 tersebut.
74
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Ditengah-tengah krisis tersebut, masih terdapat 

sineas Indonesia yang bertahan untuk terus memproduksi 

beberapa jumlah film, tetapi film-film yang beredar 

didominasi dengan judul-judul yang penuh dengan nuansa 

erotis bahkan mengarah pada pornografi. Pada tahun 1996 

misalnya, film Indonesia disesaki oleh judul film antara lain 

Ranjang Cinta, Mistik Erotik, Cinta dan Nafsu, Gairah 

Malam Yang Ketiga, Lampiasan Nafsu, Extasi dan 

Pengaruh Sex, Gejolak Nafsu dan lain sebagainya. Disusul 

pada tahun 1997 yaitu: Permainan yang Panas, Gairah 

Tabu, Kebebasan Sex, Gigolo, Gairah 100% dan lain 

sebaginya, dan pada tahun 1998 masih diwarnai dengan 

aroma film yang sama yaitu Sentuhan Tabu, Skandal Erotis, 

Gejolak Sexual. Hal ini cukup dapat dipahami karena jenis 

film dengan tema-tema yang mengarah pada tema seks yang 

dapat menjual dan dapat diharapkan membawa keuntungan 

bagi produsen film, tentu saja ini juga dapat dipakai sebagai 

dalih perusahaan film untuk dapat bertahan hidup. Tetapi 

hal ini membawa keprihatinan yang cukup mendalam baik 

bagi para sineas lain yang punya idealisme yang cukup 

tinggi dan juga para penikmat film yang menginginkan 

adanya kualitas film yang lebih baik dari film-film 

Indonesia.
75

 

Jatuhnya film nasional pada masa 90-an 

disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah 

rendahnya perlindungan yang diberikan Negara 

(pemerintah) terhadap industri perfilman nasional. Sehingga 

walaupun diberikan kebebasan untuk berkarya bagi seniman 

film namun disaat karyanya dikeluarkan, maka muncul 

persoalan atas perlindungan atas hasil karya tersebut. 

Adanya tantangan bagi produk budaya tersebut adalah 

selain bersaing dengan kompetitornya baik itu film lokal 

maupun film asing, seniman film juga harus berhadapan 

dengan pembajakan karya seni.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa industri sinetron 

mengalami pertumbuhan yang sangat pesat awal tahun 
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1990-an sebagai respon atas maraknya televisi swasta serta 

mati surinya industri perfilman Indonesia. Pada pertengahan 

tahun 1992 hanya ada 12 film yang mampu diproduksi 

dibandingkan 118 film pada tahun sebelumnya. Untuk 

memenuhi kebutuhan pasokan program lokal pada stasiun 

televisi swasta, hamper sebagian besar perusahaan film 

mengubah dirinya menjadi rumah produksi (production 

house). Perubahan perusahaan film menjadi rumah produksi 

tak pelak diikuti pindahnya para pekerja film ke rumah 

produksi.
76

 

Kebangkitan perfilman Indonesia yang dimulai 

awal tahun 2000-an, setelah masa-masa buram film 

Indonesia yang telah diuraikan sebelumnya, telah menjadi 

pemacu semangat untuk terus memproduksi film-film yang 

berkualitas. Namun perkembangan dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir terdapat kecenderungan meningkatnya 

produksi film-film bertema horor mistik yang semakinlama 

film-film tersebut lebih bertujuan untuk menjual erotisme. 

Seperti sudah banyak diketahui bahwa tema-tema yang 

menghiasi isi media yang paling menjual adalah tema-tema 

tentang horor, ketakutan, drama, komedi, dan seks.
77

 

Munculnya film Petualangan Sherina, Jelangkung, 

dan Ada Apa Dengan Cinta yang mengorbitkan bintang 

muda Dian Sastrowardoyo dan Nikolas Saputra ke kancah 

perfilman nasional yang menjadikan film-film tersebut 

menjadi tonggak kebangkitan kembali perfilman Indonesia. 

Sejak saat itu bermunculan film-film dengantema serupa, 

seperti Joshua, Tusuk Jelangkung, dan Biarkan Bintang 

Menari yang berhasil secara komersial menarik minta 

penonton. Selain itu ada film yang secara nonkomersial 

namun mendapat penghargaan dari berbagai event. Seperti 

Daun Di Atas Bantal dan Pasir Berbisik. Kemudian Festival 

Film Indonesia (FFI) yang kembali diadakan pada tahun 
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2004 menandakan geliat perfilman nasional yang mulai 

bangkit. 

C. Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor Film (LSF)  
 Sensor film adalah penelitian dan penilaian 

terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat 

atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau 

ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun 

setelah peniadaan gambar atau suara tertentu.
 78

 

Dalam UU No. 8 Tahun 1992 tentang Pefilman 

Pasal 33 yang berbunyi:
79

 

(1) Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan 

perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 

Pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan 

diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau 

ditayangkan wajib disensor.  

(2) Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa sebuah film:  

a. Diluluskan sepenuhnya;  

b. Dipotong bagian gambar tertentu;  

c. Ditiadakan suara tertentu;  

d. ditolaknya seluruh film; untuk diedarkan, diekspor, 

dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan.  

(3) Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame 

film yang dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film 

maupun terhadap film impor.  

(4) Film dan reklame film yang telah lulus sensor diberi 

tanda lulus sensor oleh lembaga sensor film.  

(5) Selain tanda lulus sensor, lembaga sensor film juga 

menetapkan penggolongan usia penonton bagi film 

yang bersangkutan.  

(6) Film, reklame film, atau potongannya yang ditolak oleh 

lembaga sensor film dilarang diedarkan, diekspor, 

dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan, kecuali untuk 

kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum.  
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(7) Terhadap film yang ditolak oleh lembaga sensor film, 

perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan 

keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi 

memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman.  

Fungsi LSF merupakan salah satu mata rantai 

dalam sistem pembinaan perfilman di Indonesia. Untuk 

melaksanakan tugas dan wewenangnya LSF mempunyai 

fungsi:
80

 

a. 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; 

b. Penyusunan pedoman penerbitan dan pembatalan 

surat tanda lulus sensor; 

c. Sosialisasi secara intensif pedoman dan kriteria sensor 

kepada pemilik film dan iklan film agar dapat 

menghasilkan film dan iklan film yang bermutu; 

d. Pemberian kemudahan masyarakat dalam memilih 

dan menikmati pertunjukan film dan iklan film yang 

bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan 

film; 

e. Pembantuan pemilik film dan iklan film dalam 

memberi informasi yang benar dan lengkap kepada 

masyarakat agar dapat memilih dan menikmati film 

yang bermutu; dan 

f. Pemantauan apresiasi masyarakat terhadap film dan 

iklan film yang diedarkan, dipertunjukkan dan 

menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan tugas penyensoran berikutnya dan/atau 

disampaikan kepada Menteri sebagai bahan 

pengambilan kebijakan kearah pengembangan 

perfilman di Indonesia. 
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Penyensoran film dan reklame film dilakukan  

berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran. Tugas LSF 

adalah:
81

 

a. Melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum 

diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak 

umum; dan 

b. Melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, 

gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film 

dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau 

dipertunjukkan kepada khalayak umum. 

Melakukan penyensoran, penelitian, dan penilaian 

judul seperti tugas LSF yang dituliskan di atas, bertujuan 

untuk melindungi masyarakat dari dampak negative 

pertunjukkan dan/atau penayangan film yang ternyata tidak 

sesuai dengan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman.
82

 

Wewenang LSF (Pasal 8) adalah: 

a. Penentuan penggolongan usia penonton; 

b. Pengembalian film dan iklan film yang tidak sesuai 

dengan pedoman dan kriteria penyensoran untuk 

diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film; 

c. Penyensoran ulang (re-censor) film dan iklan film 

yang sudah diperbaiki oleh pemilik film dan iklan 

film sesuai pedoman dan kriteria penyensoran; 

d. Pemberian surat tanda lulus sensor yang dibubuhkan 

untuk setiap kopi-jadi film dan iklan film yang 

dinyatakan telah lulus sensor; 

e. Pembatalan surat tanda lulus sensor; 

f. Pengusulan sanksi administratif kepada Pemerintah 

terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha 

perfilman yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perfilman; 

dan 

                                                             
81

 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2004 tentang Lembaga 

Sensor Film, Pasal 6 
82

 Himpunan Peraturan Tentang Transaksi Elektronik, Pornografi, 

Penyiaran, Film & Pers Tahun 2012-2013, Op.Cit, h. 163 



 

g. pelaporan kegiatan sensor film dan iklan film baik 

yang lulus dan yang tidak lulus sensor kepada 

Presiden melalui Menteri secara periodik. 

Melihat berbagai pertimbangan mengenai hal-hal 

yang dikhawatirkan menimbulkan dampak negative 

terhadap masyarakat atas sebuah tontonan (film), maka 

dengan sistem klasifikasi film sesuai dengan genre cerita 

dan usia penonton hal-hal tersebut akan terhindar. Hal ini 

tentunya harus dibarengi dengan kesadaran pihak pengelola 

gedung bioskop supaya tidak mengizinkan anak atau remaja 

menonton hanya untuk keuntungan profit semata. 

Penggolongan usia penonton bagi suatu film dimaksudkan 

untuk melindungi masyarakat dari dampak negative dalam 

rangka pembinaan keluarga.
83

 

Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi 

meningkatkan kualitas hidupnya, setiap warga Negara 

sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuannya berhak 

atas pekerjaan yang layak. Untuk itu setiap orang bebas 

memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas 

syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Untuk 

mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan seni dan budaya sesuai 

dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, 

bangsa, dan umat manusia. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor Film (LSF)  

Ketentuan tentang LSF ini ada dalam PP No. 18 

Tahun 2004 dan dalam melaksanakan tugas serta 

kewenangannya LSF bekerja berdasarkan tata kerja yang 

diatur dengan keputusan menteri. LSF dibentuk untuk 

melakukan penyensoran film dan reklame film, berikut 

adalah tugas dan wewenang LSF:
84

 

1. Tugas LSF (Pasal 6) adalah: 

a. Melakukan penyensoran film dan iklan film 

sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan 

kepada khalayak umum; dan 

b. Melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, 

gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu 

film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau 

dipertunjukkan kepada khalayak umum. 

2. Wewenang LSF (Pasal 8) adalah: 

a. Penentuan penggolongan usia penonton; 

b. Pengembalian film dan iklan film yang tidak 

sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran 

untuk diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film; 

c. Penyensoran ulang (re-censor) film dan iklan film 

yang sudah diperbaiki oleh pemilik film dan iklan 

film sesuai pedoman dan kriteria penyensoran; 

d. Pemberian surat tanda lulus sensor yang 

dibubuhkan untuk setiap kopi-jadi film dan iklan 

film yang dinyatakan telah lulus sensor; 

e. Pembatalan surat tanda lulus sensor; 

f. Pengusulan sanksi administratif kepada 

Pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman 

atau pelaku usaha perfilman yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang tentang Perfilman; dan 
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g. Pelaporan kegiatan sensor film dan iklan film 

baik yang lulus dan yang tidak lulus sensor 

kepada Presiden melalui Menteri secara periodik. 

Bagian-bagian yang seharusnya perlu dipotong dan 

dihapus dalam suatu film atau rekalme film dinilai dari segi 

ketertiban umum, adalah: 

1) Pelaksanaan hukuman mati dengan cara apapun yang 

digambarkan secara rinci sehingga menimbulkan 

kesan penyiksaan di luar batas peri kemanusiaan. 

2) Penampilan tindakan kekerasan dan kekejaman 

dan/atau akibatnya, sehingga menimbulkan kesan 

sadisme, atau 

3) Penggambaran kebobrokan mengenai pribadi 

seseorang yang masih hidup atau yang sudah 

meninggal, sesuatu golongan dan/atau lingkungan di 

dalam masyarakat secara berlebih-lebihan. 

B. Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor Film (LSF) 

dalam Perspektif Hukum Islam 

Film sebagai media komunikasi juga dapat 

berfungsi sebagai media dakwah, yaitu media untuk 

mengajak kepada kebenaran dan kembali pada jalan Allah 

SWT. Film sebagai media dakwah tentunya mempunyai 

kelebihan dibandingkan dengan media-media lainnya. 

Kelebihan-kelebihan itu menjadi media dakwah yang 

efektif, dimana pesan-pesannya dapat disampaikan kepada 

penonton secara halus dan menyentuh relung hati. Hal ini 

senada dengan ajaran Allah SWT, bahwa untuk 

mengkomunikasikan pesan hendaknya dilakukan secara -

qawlan syadidan, yaitu pesan yang dikomunikasikan 

dengan benar, menyentuh, dan membekas dalam hati. 

Dakwah selama ini diidentikkan dengan ceramah 

melalui media lisan (dakwah bil lisan). Namun, seiring era 

globalisasi dimana tren informasi dan komunikasi semakin 

canggih, media teknologi seperti film segera menggesernya. 

Media teknologi melalui film akan mengambil peranan 

yang cukup signifikan dalam penyebaran pesan-pesan 

dakwah (keagamaan). Pesan dakwah adalah setiap pesan 

komunikasi yang mengandung muatan nilai-nilai keilahian, 



 

ideologi, dan kemaslahatan baik secara tersirat maupun 

tersurat.
85

 

LSF dititikberatkan pada upaya menghindarkan 

masyarakat dari pengaruh buruk film, dan penyensoran 

yang dilakukan Lembaga Sensor Film (LSF) tidak hanya 

sekedar memotong atau menghapus apa-apa yang tidak 

patut ditonton oleh masyarakat, khususnya remaja dan 

anak-anak, tetapi sekaligus membimbing dan mengajak 

masyarakat untuk dapat mengembangkan sendiri sikap 

kritis dalam menapis atau lebih tepat lagi dalam melakukan 

self censorship. 

Ketentuan tentang  LSF ini tidak tedapat di dalam 

Islam tetapi banyak kaidah-kaidah yang bisa didapat sesuai 

dengan apa yang sejauh ini telah dilakukan LSF terhadap 

banyaknya dampak-dampak negative jika tidak dilakukan 

sensor terlebih dahulu. Seperti: 

1. “Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai 

keindahan”. (HR Muslim dalam kitab ash-Shahih) 

2. “Dikisahkan dari Abu Hurairah, ia menceritakan, 

Rasulullah bersabda, Ada dua golongan calon jadi 

penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: 

(pertama) orang-orang yang membawa cemeti bagai 

ekor sapi yang mereka gunakan untuk mencambuk 

orang lain; (kedua) kaum perempuan yang berpakaian, 

tapi auratnya terlihat (karena mini atau tembus 

pandang), yang mana mereka menarik hati kaum pria 

dan berlenggak-lenggok. Rambut mereka dibentuk 

seperti punuk onta yang melenggak-lenggok, mereka 

tidak bakal masuk surga, bahkan tidak dapat mencium 

bau surga. Padahal bau surga itu bisa tercium dari 

jarak yang amat sangat jauh.” (HR Muslim) 

3.  “Barang siapa diantaramu menghadapi perkara 

munkar, maka hendaklah merubah dengan tindakan 

atau kekuasaannya, dan jika tiada kemampuan pula, 
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maka hendaklah dengan keimanan hatinya, itulah 

selemah-lemahnya iman”. (HR. Muslim) 

4. “Ibn umar r.a berkata : Saya telah mendengar 

Rasulullah SAW bersabda: Setiap orang adalah 

pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas 

kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan 

diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang 

dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal 

keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang 

memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya 

perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang 

pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas 

memelihara barang milik majikannya juga akan 

ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian 

pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan 

jawab) darihal hal yang dipimpinnya”. (HR Muslim) 

5. “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 

yang menyerukan kepada kebajikan, menyuruh kepada 

yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar 

merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali 

Imran: 104) 

Berdasarkan kaidah-kaidah di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam Islam keberadaan LSF 

dibutuhkan karena cara kerja LSF dengan melakukan sensor 

terhadap adegan-adegan film yang tidak layak untuk 

ditayangkan sesuai dengan ajaran Islam yaitu lebih ke 

proses yang merupakan ajakan atau seruan kepada kebaikan 

dan menjauhi kepada kekejian atau kemunkaran untuk 

mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Memang 

terdapat sebagian masyarakat yang bijak yaitu penonton 

dihargai sebagai produsen makna karena teks media itu 

polisemi (bermakna banyak) namun ada sebagian 

masyarakat (penonton) yang memakan apa adanya yang 

mereka lihat. 

 Indah dalam pandangan Islam berlaku manakala 

sebuah karya seni dapat membawa kesadaran pencipta seni 

maupun penanggapnya. Dalam arti tidak adanya 

kemudharatan. Bagaimana seharusnya seorang muslim 



 

untuk menjaga auratnya terhadap yang bukan mahramnya 

terutama seorang muslim. 

Pengembangan diri demi memenuhi kebutuhan 

dasarnya, dalam perfilman ekspresi atas kreativitas ide seni 

dan budaya adalah bentuk yang sangat lazim adanya bahkan 

bukan hanya dalam film tetapi di dalam setiap unsur 

kehidupan manusia, karena itu merupakan kesatuan jiwa 

yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam Islam sendiri 

ekspresi memang sedikit dipagari, karena hukum Islam 

bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, 

harta, dan kehormatan. Baik dalam pengertia syariah 

maupun fiqih yang mengatur tentang pemeliharaan 

kehormatan agama (Islam) dan pemeliharaan kehormatan 

pribadi sebagai makhluk ciptaan Allah. 

Berkesenian apapun bentuknya termasuk film tidak 

bisa menjadi dalil untuk tidak menaati agama atau agama 

tidak bisa dijadikan halangan untuk berkesenian. Seperti 

yang kita ketahui, pembuatan film sangat memungkinkan 

terlanggarnya syariah seperti bersentuhan dengan laki-laki 

dan perempuan bukan muhrim, aurat wanita yang terbuka 

dan lain sebagainya. Hal ini semua adalah biasa dalam 

proses pembuatan sebuah film. 

Segala bentuk hubungan bebas pria dan wanita 

terlarang baginya tanpa melihat pada status atau kedudukan 

wanita tersebut, si wanita itu sendiri bersedia melakukan 

perbuatan tersebut. Islam melarang segala perhubungan lain 

jenis di luar perkawinan, begitu juga setiap omongan atau 

pekerjaan yang dapat menimbulkan gairah. Dalam Al-

Quran berkenaan dengan hal ini ditunjukkan dengan kata 

jangan mendekati zina. Hukumannya telah ditetapkan 

terhadap kejahatan ini dan tidak ada sesuatu keadaan yang 

bisa meringankannya.
86

 

Islam memerintahkan umatnya untuk saling 

mengingatkan dalam hal kebaikan, bila dikaitkan dengan 

proses pembuatan film hingga menjadi sebuah film yang 
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indah untuk dinikmati. Jadi tidak melulu cerita dalam film 

itu berkutat pada pornography, pornoaksi, sadism, mistism, 

dan lain sebagainya secara berlebihan. Karena jika 

dibiarkan berlarut-larut dampak negative yang 

dikhawatirkan akan terjadi, yaitu penonton akan cenderung 

meniru apa yang mereka lihat dalam tayangan film.  

 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam 

rumusan masalah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tugas dan wewenang Lembaga Sensor Film (LSF) 

adalah untuk menyeleksi bagian-bagian mana dari 

sebuah film yang patut dikonsumsi, atau bagian mana 

yang harus dipotong, atau ditiadakan. Bagian-bagian 

yang seharusnya perlu dipotong dan dihapus dalam 

suatu film atau rekalme film dinilai dari segi ketertiban 

umum, adalah: 

a) Pelaksanaan hukuman mati dengan cara apapun 

yang digambarkan secara rinci sehingga 

menimbulkan kesan penyiksaan di luar batas peri 

kemanusiaan. 

b) Penampilan tindakan kekerasan dan kekejaman 

dan/atau akibatnya, sehingga menimbulkan kesan 

sadisme, atau 

c) Penggambaran kebobrokan mengenai pribadi 

seseorang yang masih hidup atau yang sudah 

meninggal, sesuatu golongan dan/atau lingkungan 

di dalam masyarakat secara berlebih-lebihan. 

2. Dalam Islam keberadaan Lembaga Sensor Film (LSF) 

dibutuhkan karena cara kerja LSF dengan melakukan 

sensor terhadap adegan-adegan film yang tidak layak 

untuk ditayangkan sesuai dengan ajaran Islam yaitu 

lebih ke proses yang merupakan ajakan atau seruan 

kepada kebaikan dan menjauhi kepada kekejian atau 

kemunkaran untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan 

di akhirat. Memang terdapat sebagian masyarakat yang 

bijak yaitu penonton dihargai sebagai produsen makna 

karena teks media itu polisemi (bermakna banyak) 

namun ada sebagian masyarakat (penonton) yang 

memakan apa adanya yang mereka lihat. Kaidah-kaidah 



 

universal bagi keistimewaan metode hiburan Islami 

yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 

a) Harus berpegangan pada landasan amar ma’ruf 

nahi munkar. 

b) Berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan Islam 

yaitu halal, haram, makruh, mubah, dan sunnah. 

c) Bertujuan untuk membentuk manusia shaleh, dan 

berpegang pada pendapat umum yaitu mencegah 

menyebarnya kekejian dan kejahatan. 

Keistimewaan yang terpenting dari metode tersebut 

adalah mencari hal-hal yang bermanfaat. Seni termasuk 

makanan jiwa dan merupakan kesenangan. Dalam 

proporsi syariat dan batas-batas tertentu perlu kita 

perjelas bahwa kesenangan ini termasuk dalam teori 

Islam tentang keseimbangan, hal ini juga dapat 

memenuhi kebutuhan jiwa. Di dalam Islam sendiri 

ekspresi memang sedikit dipagari, karena hukum Islam 

bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan, harta, dan kehormatan. Baik dalam 

pengertia syariah maupun fiqih yang mengatur tentang 

pemeliharaan kehormatan agama (Islam) dan 

pemeliharaan kehormatan pribadi sebagai makhluk 

ciptaan Allah. 

B. Saran-saran 

Setelah peneliti melakukan upaya penelitian untuk 

penyusunan skripsi ini, selanjutnya peniliti ingin 

menyampaikan beberapa hal, yaitu: 

1. Menerapkan sistem klasifikasi, sistem klasifikasi 

merupakan langkah yang bijak mengatasi permasalahan 

dari para pihak perfilman. Karena mengingat proses 

pembuatan film yang membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit (dari segi ekonomi) juga karena film merupakan 

hasil dari ide serta gagasan yang diambil dari nilai-nilai 

yang terkandung dalam masyarakat (segi informasi dan 

kreativitas). Dengan adanya klasifikasi tehadap film 

yang hendak ditayangkan akan melindungi berbagai 

pihak yaitu perlindungan atas kebebasan 

menyampaikan dan mandapat informasi secara bebas 



 

melalui segala saluran yang tersedia serta 

mengklasifikasikan film berdasar umur, sehingga para 

orang tua atau dewasa tetap mendapat informasi yang 

dibutuhkan sesuai kebutuhan tetap dihormati. 

Sedangkan anak-anak mendapat tontonan yang sesuai 

dengan usia pertumbuhan mereka. Dan pengusaha 

gedung bioskop untuk lebih disiplin dalam menerima 

penonton. Hal ini tentunya memerlukan kerjasama dari 

berbagai pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. 

2. Klasifikasi diterapkan bukan berarti sensor harus 

dihilangkan. Untuk film yang memang tidak layak 

untuk ditayangkan kepada khalayak maka LSF 

berwenang untuk menolak dan melarang untuk 

diedarkan sesuai hukum yang berlaku. Jadi harus ada 

kriteria yang jelas, apakah film tersebut layak tayang 

atau tidak.  

3. Para insan perfilman untuk lebih kreatif dalam 

menemukan tema-tema yang akan diangkat menjadi 

karya (film), karena mengingat film merupakan media 

komunikasi massa yang paling digemari khalayak dan 

sangat tepat untuk mentransformasikan nilai-nilai yang 

terkandung dalam masyarakat untuk diambil suatu 

pengajaran hidup. Dan tidak hanya menjadikan sebagai 

lahan persaingan bisnis semata yang pada akhirnya 

akan merugikan khalayak. Karena film tak hanya 

tontonan tetapi tuntunan. 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2014 

TENTANG 

LEMBAGA SENSOR FILM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang 

Perfilman, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film. 

 

Mengingat: 

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5060). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH 

TENTANG LEMBAGA SENSOR FILM. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata 

sosial dan media komunikasi massa yang dibuat 

berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara 

dan dapat dipertunjukkan. 

2. Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan 

kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada 

khalayak umum. 

3. Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi film. 

4. Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disingkat LSF 

adalah lembaga yang melakukan penyensoran setiap film 

dan iklan film. 



 

5. Pertunjukan Film adalah pemutaran dan/atau penayangan 

film yang diperuntukkan kepada umum melalui berbagai 

media. 

6. Kode Etik adalah norma yang memuat standar moral dan 

perilaku anggota LSF dan tenaga sensor. 

7. Tenaga Sensor adalah seseorang yang memiliki kompetensi 

di bidang penyensoran. 

8. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan 

kebudayaan. 

 

 

 

Pasal 2 

(1) Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau 

dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. 

(2) Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk film 

cerita atau film noncerita. 

(3) Iklan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 

poster, stillphoto, slide, klise, trailer, banner, pamflet, 

brosur, baliho, spanduk, folder, plakat, dan sarana publikasi 

dan promosi lainnya. 

(4) Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup film 

iklan. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN KEANGGOTAAN 

Bagian Kesatu 

Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan 

 

Pasal 3 

(1) Pemerintah membentuk LSF untuk melakukan penyensoran 

film dan iklan film. 

(2) LSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

lembaga yang bersifat tetap dan independen yang 

berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. 

(3) LSF berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden melalui Menteri. 

 



 

Pasal 4 

(1) LSF dapat membentuk perwakilan di ibukota provinsi. 

(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh LSF. 

 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 5  

(1) Susunan organisasi LSF terdiri atas: 

a. Ketua merangkap anggota;www.hukumonline.com 

b. Wakil ketua merangkap anggota; 

c. Anggota; dan 

d. Sekretaris bukan anggota. 

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

merupakan pimpinan sekretariat LSF. 

(4) Ketua dan wakil ketua dipilih oleh dan dari anggota LSF. 

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga 

Tugas, Fungsi, dan Wewenang 

 

Pasal 6 

LSF mempunyai tugas: 

c. Melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum 

diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; 

dan 

d. Melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, 

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

yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada 

khalayak umum. 

  

Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6, LSF mempunyai fungsi: 



 

g. 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; 

h. Penyusunan pedoman penerbitan dan pembatalan surat 

tanda lulus sensor; 

i. Sosialisasi secara intensif pedoman dan kriteria sensor 

kepada pemilik film dan iklan film agar dapat menghasilkan 

film dan iklan film yang bermutu; 

j. Pemberian kemudahan masyarakat dalam memilih dan 

menikmati pertunjukan film dan iklan film yang bermutu 

serta memahami pengaruh film dan iklan film; 

k. Pembantuan pemilik film dan iklan film dalam memberi 

informasi yang benar dan lengkap kepada masyarakat agar 

dapat memilih dan menikmati film yang bermutu; dan 

l. Pemantauan apresiasi masyarakat terhadap film dan iklan 

film yang diedarkan, dipertunjukkan dan menganalisis hasil 

pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran 

berikutnya dan/atau disampaikan kepada Menteri sebagai 

bahan pengambilan kebijakan kearah pengembangan 

perfilman di Indonesia. 

 

Pasal 8 

LSF mempunyai wewenang: 

h. Penentuan penggolongan usia penonton; 

i. Pengembalian film dan iklan film yang tidak sesuai dengan 

pedoman dan kriteria penyensoran untuk diperbaiki oleh 

pemilik film dan iklan film; 

j. Penyensoran ulang (re-censor) film dan iklan film yang 

sudah diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film sesuai 

pedoman dan kriteria penyensoran; 

k. Pemberian surat tanda lulus sensor yang dibubuhkan untuk 

setiap kopi-jadi film dan iklan film yang dinyatakan telah 

lulus sensor; 

l. Pembatalan surat tanda lulus sensor; 

m. Pengusulan sanksi administratif kepada Pemerintah 

terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha 



 

perfilman yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perfilman; dan 

n. Pelaporan kegiatan sensor film dan iklan film baik yang 

lulus dan yang tidak lulus sensor kepada Presiden melalui 

Menteri secara periodik. 

 

Pasal 9 

Dalam pelaksanaan tugas LSF dibantu oleh sekretariat LSF dan 

Tenaga Sensor. 

 

Pasal 10 

(1) LSF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 berpedoman pada tata kerja dan tata laksana. 

(2) Ketentuan mengenai tata kerja dan tata laksana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 

LSF. 

 

Bagian Keempat 

Keanggotaan 

 

Pasal 11 

(1) LSF beranggotakan 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas 

12 (dua belas) orang unsur masyarakat dan 5 (lima) orang 

unsur Pemerintah. 

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki kepakaran di bidang: 

a. Pendidikan; 

b. Perfilman; 

c. Kebudayaan; 

d. Hukum; 

e. Teknologi informasi; 

f. Pertahanan dan keamanan; 

g. Bahasa; 

h. Agama; dan/atau 

i. Kepakaran lain yang relevan. 

(3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri atas kementerian/lembaga yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang:www.hukumonline.com 



 

a. Pendidikan 1 (satu) orang; 

b. Kebudayaan1 (satu) orang; 

c. Komunikasi dan informasi 1 (satu) orang; 

d. Agama 1 (satu) orang; dan 

e. Ekonomi kreatif 1 (satu) orang. 

(4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota LSF harus memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

a. Warga negara Republik Indonesia berusia paling 

rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 70 

(tujuh puluh) tahun; 

b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. Memahami asas, tujuan, dan fungsi perfilman; 

d. Memiliki kecakapan dan wawasan dalam ruang lingkup 

tugas penyensoran; dan 

e. Dapat melaksanakan tugasnya secara penuh waktu. 

 

Pasal 12 

(1) Masa jabatan anggota LSF selama 4 (empat) tahun dan 

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

(2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota LSF ditetapkan 

dengan Keputusan Presiden. 

 

Pasal 13 

Calon anggota LSF diseleksi oleh panitia seleksi anggota LSF. 

 

Pasal 14 

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

berasal dari pemangku kepentingan perfilman yang 

dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri. 

(2) Pemangku kepentingan perfilman sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Pemerintah dan pemerintah daerah; 

b. Pelaku kegiatan perfilman; 

c. Pelaku usaha perfilman; dan 

d. Masyarakat. 

(3) Panitia seleksi beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang 

dan berjumlah gasal. 



 

(4) Panitia seleksi dalam memilih calon anggota LSF bekerja 

secara jujur, terbuka, dan objektif. 

(5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

bertanggung jawab kepada Menteri. 

 

Pasal 15 

(1) Menteri mengajukan 2 (dua) kali jumlah calon anggota LSF 

kepada Presiden. 

(2) Presiden mengangkat 17 (tujuh belas) anggota LSF setelah 

berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

Pasal 16 

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota LSF 

mengucapkan sumpah atau janji. 

(2) Pengucapan sumpah atau janji bagi para anggota LSF 

dilakukan dihadapan Menteri. 

 

Pasal 17 

(1) Anggota LSF berhenti karena: 

a. Berakhir masa jabatannya; 

b. Mengundurkan diri dan/atau ditarik oleh 

kementerian/lembaga yang mengusulkannya; atau 

c. Meninggal dunia. 

(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota LSF 

diberhentikan karena: 

a. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota LSF; 

b. Dinyatakan melanggar sumpah/janji atau kode etik; 

c. Menyalahgunakan wewenang sebagai anggota LSF 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap; 

d. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

e. Berhalangan tetap atau secara terus menerus selama 3 

(tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya; atau 

f. Tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara 

independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 

Pasal 7. 

 



 

Pasal 18 

Menteri mengusulkan pemberhentian anggota LSF sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 kepada Presiden. 

 

Pasal 19 

(1) Dalam hal anggota LSF berhenti dan diberhentikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, 

huruf c, dan ayat (2) dapat dilakukan penggantian 

antarwaktu. 

(2) Masa jabatan pengganti antarwaktu adalah sampai dengan 

berakhirnya masa keanggotaan LSF yang digantikan. 

(3) Penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) selama kurang dari 2 (dua) tahun tidak dihitung sebagai 

periode masa jabatan. 

 

Pasal 20 

(1) Calon pengganti antarwaktu anggota LSF harus: 

a. Tercantum dalam daftar calon anggota LSF pada saat 

pemilihan calon anggota LSF; 

b. Berasal dari unsur yang sama; 

c. Memenuhi syarat calon anggota LSF; dan 

d. Bersedia dicalonkan. 

(2) Dalam hal calon pengganti antarwaktu dari unsur yang 

sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 

terpenuhi, Menteri mengusulkan kepada Presiden calon 

pengganti antarwaktu tanpa melalui proses seleksi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15. 

 

Bagian Kelima 

Kode Etik dan Komite Etik 

 

Pasal 21 

(1) LSF menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib 

dipatuhi oleh setiap anggota LSF dan Tenaga Sensor selama 

menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, 

kehormatan, citra, dan kredibilitas LSF. 

(2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LSF. 



 

 

Pasal 22 

(1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, Menteri 

dapat membentuk komite etik yang bersifat adhoc. 

(2) Anggota komite etik berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) 

orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang 

etika penyensoran serta merupakan tokoh-tokoh 

masyarakat. 

 

BAB III 

PEDOMAN DAN KRITERIA PENYENSORAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 23 

(1) LSF melaksanakan penyensoran berdasarkan pedoman dan 

kriteria penyensoran film. 

(2) LSF dapat melibatkan tenaga ahli dan wakil organisasi 

kemasyarakatan untuk memberi masukan terhadap film 

yang disensor. 

(3) Dalam melaksanakan penyensoran film sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) LSF dapat mengenakan tarif 

penyensoran. 

 

Pasal 24 

(1) Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau 

dipertunjukkan kepada khalayak umum wajib disensor 

terlebih dahulu oleh LSF. 

(2) Prosedur penyensoran dilakukan sebagai 

berikut:hukumonline.com 

a. Pemilik film dan iklan film mendaftarkan film dan 

iklan film ke LSF; 

b. Film dan iklan film diteliti dan dinilai serta ditentukan 

kelayakannya oleh LSF dan dilabeli dengan surat tanda 

lulus sensor atau tidak lulus sensor; 

c. Film dan iklan film yang tidak lulus sensor 

dikembalikan kepada pemilik film dan iklan film untuk 

diperbaiki; dan 



 

d. Film dan iklan film sudah diperbaiki oleh pemilik film 

dan iklan film dapat diajukan lagi untuk diteliti dan 

dinilai kembali oleh LSF. 

(3) Proses penyensoran film dan iklan film dilaksanakan oleh 

kelompok penyensor yang terdiri atas: 

a. Anggota LSF; dan 

b. Tenaga Sensor. 

(4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat di antara kelompok 

penyensor atas suatu film dan iklan film diteruskan ke 

sidang pleno untuk mendapatkan keputusan. 

(5) Setiap film dan iklan film yang telah dinyatakan lulus 

sensor diterbitkan surat tanda lulus sensor. 

 

Pasal 25 

(1) Penyensoran film dan iklan film dilakukan berdasarkan 

prinsip dialogis dengan pemilik film dan iklan film yang 

disensor. 

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

penyensoran dimaksudkan pula sebagai sarana pemelihara 

tata nilai dan budaya bangsa agar dapat terjaga dan 

berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. 

(3) Penyensoran sebagai mata rantai pembinaan diarahkan guna 

menumbuhkan kemampuan untuk mengendalikan diri di 

kalangan insan perfilman dalam berkarya dan berkreasi 

sebagai perwujudan tanggung jawab, harkat, dan martabat 

bangsa. 

 

Pasal 26 

Pelaksanaan penyensoran oleh LSF dilakukan dengan penuh 

rasa tanggung jawab dan memperhatikan sifat kontekstual 

sebuah film, kemajuan teknologi serta perkembangan tata nilai 

di dalam masyarakat. 

 

Pasal 27 

(1) Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

24 ayat (5) dikeluarkan oleh LSF dan ditandatangani oleh 

Ketua LSF. 



 

(2) Dalam hal Ketua LSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berhalangan, baik berhalangan tetap maupun berhalangan 

tidak tetap, surat tanda lulus sensor ditandatangani oleh 

Wakil Ketua LSF. 

 

Pasal 28 

(1) Film dan iklan film yang sudah selesai disensor 

digolongkan ke dalam usia penonton film sebagai berikut: 

a. Untuk penonton semua umur; 

b. Untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih; 

c. Untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; 

dan.com 

d. Untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau 

lebih. 

(2) LSF menetapkan kelayakan film dan iklan film ke dalam 

penggolongan usia penonton sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

 

 

 

 

Bagian Kedua 

Pedoman Penyensoran 

 

Pasal 29 

(1) Penyensoran dilakukan dengan meneliti dan menilai film 

dan iklan film berpedoman kepada asas, tujuan, dan fungsi 

perfilman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

tentang Perfilman. 

(2) Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

isi film dan iklan film dari segi: 

a. Kekerasan, perjudian, dan narkotika; 

b. Pornografi; 

c. Suku, ras, kelompok, dan/atau golongan; 

d. Agama; 

e. Hukum; 

f. Harkat dan martabat manusia; dan 

g. Usia penonton film. 



 

 

Bagian Ketiga 

Kriteria Penyensoran 

 

Pasal 30 

(1) Kriteria penyensoran terhadap isi film dan iklan film dari 

segi kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 

(2) huruf a meliputi adegan visual, dialog, dan/atau 

monolog yang dapat mendorong penonton bersimpati pada 

pelaku yang melakukan kekerasan sadis terhadap manusia 

dan hewan. 

(2) Kriteria penyensoran terhadap isi film dan iklan film dari 

segi perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 

(2) huruf a meliputi adegan pelaksanaan berjudi berulang-

ulang dan teknik berjudi secara berlebihan. 

(3) Kriteria penyensoran terhadap isi film dan iklan film dari 

segi narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 

(2) huruf a meliputi adegan teknik penggunaan narkotika, 

psikotropika dan zat adiktif lainnya secara vulgar dan 

mudah ditiru. 

(4) Kriteria penyensoran terhadap isi film dan iklan film dari 

segi pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 

(2) huruf b meliputi adegan visual, dialog, dan/atau 

monolog yang menampilkan nafsu seks secara vulgar dan 

berlebihan. 

(5) Kriteria penyensoran terhadap isi film dan iklan film dari 

segi suku, ras, kelompok, dan/atau golongan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c meliputi adegan 

visual, dialog, dan/atau monolog yang dapat mengadu 

domba antar komunitas politik atau komunitas sosial, dan 

dapat menampilkan kesan mendeskreditkan dan/atau 

merendahkan suku, ras, kelompok dan/atau 

golongan.www.hukumonline.com 

(6) Kriteria penyensoran terhadap isi film dan iklan film dari 

segi agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) 

huruf d meliputi adegan visual, dialog, dan/atau monolog 

yang dapat merusak kerukunan hidup beragama, yang 



 

memperolok-olok dan/atau meremehkan kesucian agama 

atau simbol agama. 

(7) Kriteria penyensoran terhadap isi film dan iklan film dari 

segi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) 

huruf e meliputi adegan visual, dialog, dan/atau monolog 

yang dapat mendorong penonton melakukan tindakan 

melawan hukum dan/atau anarkis terhadap Pancasila, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan/atau lambang negara. 

(8) Kriteria penyensoran terhadap isi film dan iklan film dari 

segi harkat dan martabat manusia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f meliputi adegan visual, 

dialog dan/atau monolog yang melanggar hak asasi 

manusia. 

(9) Kriteria penyensoran terhadap isi film dan iklan film yang 

dikaitkan dengan usia penonton sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 meliputi adegan visual dan dialog, dan/atau 

monolog yang layak atau tidak layak dipertontonkan. 

 

Pasal 31 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan kriteria 

penyensoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 

30 diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Bagian Keempat 

Penggolongan Usia 

 

Pasal 32 

Film dan iklan film yang telah disensor disertai pencantuman 

penggolongan usia penonton yang meliputi: 

a. Untuk penonton semua umur; 

b. Untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih; 

c. Untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan 

d. Untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. 

 

Pasal 33 



 

Film dan iklan film digolongkan untuk penonton semua umur 

apabila memenuhi kriteria: 

a. Dibuat dan ditujukan untuk penonton semua umur dengan 

penekanan pada anak-anak; 

b. Berisi tema, judul, adegan visual, serta dialog dan/atau 

monolog sesuai usia dan tidak merugikan perkembangan 

dan kesehatan fisik dan jiwa anak-anak; 

c. Mengandung unsur pendidikan, budaya, budi pekerti, 

hiburan sehat, apresiasi estetika dan/atau mendorong rasa 

ingin tahu mengenai lingkungan; 

d. Tidak mempertontonkan adegan kekerasan, baik fisik 

maupun dialog dan/atau monolog, yang mengakibatkan 

mudah ditiru/diikuti oleh anak-anak; 

e. Tidak mempertontonkan adegan yang memperlihatkan 

perilaku atau situasi membahayakan yang mudah 

ditiru/diikuti oleh anak-anak;.hukumonline.com\ 

f. Tidak mengandung adegan visual dan/atau dialog dan/atau 

monolog yang dapat mendorong anak meniru perilaku seks, 

bersikap tidak sopan kepada orang tua dan/atau guru, 

memaki orang lain dan/atau menggunakan kata-kata kasar 

serta adegan anti sosial seperti tamak, licik, dan/atau dusta;  

g. Tidak mengandung muatan yang membuat anak-anak 

percaya kepada klenik atau ilmu gaib/perdukunan, spiritual 

magis, mistis, dan tahayul yang bertentangan dengan norma 

agama; 

h. Tidak mengandung adegan visual horor dan sadis; dan/atau 

i. Tidak menampilkan adegan visual, dialog, dan/atau 

monolog yang dapat mengganggu perkembangan jiwa anak 

seperti perselingkuhan, bunuh diri, perjudian, penggunaan 

narkotika dan zat adiktif lainnya. 

 

Pasal 34 

Film dan iklan film digolongkan untuk penonton usia 13 (tiga 

belas) tahun atau lebih apabila memenuhi kriteria: 

a. Mengandung nilai pendidikan, budi pekerti, apresiasi, 

estetika, kreatifitas, dan pertumbuhan rasa ingin tahu yang 

positif; 



 

b. Berisi tema, judul, adegan visual serta dialog dan/atau 

monolog yang sesuai dengan penonton berusia peralihan 

dari anak-anak ke remaja; dan/atau 

c. Tidak menampilkan adegan yang peka untuk ditiru oleh 

usia peralihan dari anak-anak ke remaja seperti adegan 

berbahaya serta adegan pergaulan bebas antar manusia yang 

berlainan jenis maupun sesama jenis. 

 

Pasal 35 
Film dan iklan film digolongkan untuk penonton usia 17 (tujuh 

belas) tahun atau lebih apabila memenuhi kriteria: 

a. Mengandung nilai pendidikan, budaya, budi pekerti, 

apresiasi, estetika, dan/atau pertumbuhan rasa ingin tahu 

yang positif; 

b. Berisi tema, judul, adegan visual serta dialog dan/atau 

monolog yang sesuai dengan penonton berusia 17 (tujuh 

belas) tahun ke atas; 

c. Berkaitan dengan seksualitas yang disajikan secara 

proporsional dan edukatif; 

d. Berkaitan dengan kekerasan yang disajikan secara 

proporsional; dan/atau 

e. Tidak menampilkan adegan sadisme. 

 

Pasal 36 

Film dan iklan film digolongkan untuk penonton usia 21 (dua 

puluh satu) tahun atau lebih apabila memenuhi kriteria: 

a. Judul, tema, adegan visual, dan/atau dialog dan/atau 

monolog yang ditujukan untuk orang dewasa; 

b. Tema dan permasalahan keluarga; 

c. Adegan visual dan dialog tentang seks serta kekerasan dan 

sadisme tidak berlebihan; 

d. Penayangan di televisi setelah pukul 23.00 sampai dengan 

pukul 03.00 waktu setempat; dan/atau 

e. Pertunjukan hanya di gedung bioskop, kecuali untuk 

kegiatan apresiasi film atau pertunjukan film untuk tujuan 

pendidikan dan/atau penelitian. 

hukumonline.com 

Pasal 37 



 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penggolongan usia 

sebagaimana dimaksud Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 diatur 

dengan Peraturan Menteri. 

 

Bagian Kelima 

Penarikan Peredaran Film dan Iklan Film 

 

Pasal 38 

(1) Film dan iklan film yang sudah lulus sensor dapat ditarik 

dari peredaran oleh Menteri berdasarkan pertimbangan LSF 

apabila menimbulkan gangguan terhadap keamanan, 

ketertiban, ketentraman atau keselarasan hidup masyarakat. 

(2) Ketentuan mengenai penarikan film dan iklan film dari 

peredaran diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

BAB IV 

SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM 

 

Pasal 39 

(1) Sekretariat LSF dipimpin oleh Sekretaris LSF. 

(2) Sekretaris LSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal 

dari pegawai negeri sipil. 

(3) Sekretariat LSF mempunyai tugas memberikan dukungan 

administratif dan teknis kepada LSF. 

(4) Sekretariat LSF secara administratif bertanggungjawab 

kepada Menteri. 

(5) Sekretaris LSF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja 

sekretariat LSF ditetapkan oleh Menteri setelah 

mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 

 

Pasal 40 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

39 ayat (1), Sekretariat LSF mempunyai fungsi: 



 

a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan rumusan kebijakan di 

bidang penyensoran; 

b. Penyusunan rencana dan program; 

c. Pengelolaan urusan sumber daya; dan 

d. Pengelolaan urusan umum. 

 

BAB V 

TENAGA SENSOR 

www.hukumonline.com 

Pasal 41 

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, LSF dibantu oleh 

Tenaga Sensor yang memiliki tugas penyensoran: 

a. Melaksanakan penelitian, penilaian, dan analisa 

terhadap suatu film dan iklan film untuk 

dipertunjukkan, ditayangkan, dan/atau diedarkan 

kepada khalayak umum; 

b. Memantau hasil penyensoran yang dipertunjukkan, 

ditayangkan, dan/atau diedarkan kepada khalayak 

umum melalui layar lebar, televisi, dan jaringan 

teknologi informatika; 

c. Melaporkan hasil penelitian, penilaian, dan pemantauan 

kepada LSF. 

(2) Tenaga Sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal 

dari pegawai negeri sipil dan/atau bukan pegawai negeri 

sipil. 

(3) Tenaga Sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. Tenaga Sensor yang berkedudukan di pusat; dan 

b. Tenaga Sensor yang berkedudukan di ibukota provinsi. 

(4) Tenaga Sensor yang berkedudukan di pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah paling banyak 45 

(empat puluh lima) orang. 

(5) Tenaga Sensor yang berkedudukan di ibukota provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berjumlah 

paling banyak 15 (lima belas) orang. 

 

Pasal 42 



 

(1) Tenaga Sensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 harus 

memenuhi syarat: 

a. Warga negara Republik Indonesia; 

b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. Memahami asas, tujuan, dan fungsi perfilman; 

d. Memiliki kompetensi di bidang penyensoran sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 

e. Dapat melaksanakan tugasnya secara penuh waktu; 

f. Memiliki pemahaman tentang budaya daerah dan 

kearifan lokal; dan 

g. Mampu melakukan penilaian terhadap isi film. 

(2) Tenaga Sensor dipilih melalui seleksi oleh panitia seleksi. 

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Menteri. 

(4) Tenaga Sensor yang terpilih diangkat oleh Menteri. 

 

 

Pasal 43 

(1) Tenaga Sensor sebelum melaksanakan tugas, wajib 

mengucapkan sumpah atau janji. 

(2) Pengambilan sumpah atau janji bagi para Tenaga Sensor 

film dilakukan oleh Ketua LSF. 

 

   BAB VIwww.hukumonline.com 

PENDANAAN 

 

Pasal 44 

(1) LSF dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. 

(2) Selain dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara, LSF dapat didukung oleh anggaran pendapatan dan 

belanja daerah. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 45 



 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, anggota LSF yang 

diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 

1994 tentang Lembaga Sensor Film tetap menjalankan tugas dan 

fungsinya sampai dengan pengambilan sumpah atau janji para 

anggota LSF berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 46 

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 

7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12) dinyatakan masih 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti 

dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah 

ini. 

 

Pasal 47 

Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini harus 

ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan 

Pemerintah ini diundangkan. 

 

Pasal 48 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 

Pasal 49 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

www.hukumonline.com 
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Lampiran  

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NO.8 TAHUN 1992 

TENTANG 

PERFILMAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Presiden Republik Indonesia, 

 

Menimbang:  a. bahwa Film sebagai media komunikasi massa 

pandangdengar mempunyai peranan penting bagi 

pengembangan budaya bangsa sebagai salah satu 

aspek peningkatan ketahanan nasional dalam 

pembangunan nasional; 

b. bahwa perfilman yang merupakan rangkaian 

kegiatan yang mendukung peranan film tersebut 

di atas memerlukan sarana hukum dan upaya 

yang lebih memadai bagi pembinaan dan 

pengembangan perfilman Indonesia;  

c. bahwa Filmordonnantie 1940 (Staatsblad 1940 

No. 507) dan Undang-undang Nomor 1 Pnps 

Tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman 

(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2622) sudah 

tidak lagi memenuhi tuntutan perkembangan 

keadaan dan kebutuhan bagi pembinaan dan 

pengembangan perfilman Indonesia;  

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di 

atas, dipandang perlu mengatur perfilman dalam 

Undang-undang;  

 

Mengingat:  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 32, dan 

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  

 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 



 

Menetapkan:  UNDANG-UNDANG TENTANG 

PERFILMAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:  

1. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan 

media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat 

berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita 

seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil 

penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan 

ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau 

proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat 

dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem 

proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya;  

2. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan 

dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, 

pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau 

penayangan film;  

3. Jasa teknik film adalah penyediaan jasa tenaga profesi, 

dan/atau peralatan yang diperlukan dalam proses pembuatan 

film serta usaha pembuatan reklame film; 

4. Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film 

dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya 

sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada 

umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian 

gambar atau suara tertentu.  

 

BAB II 

DASAR, ARAH, DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Penyelenggaraan perfilman di Indonesia dilaksanakan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

 

Pasal 3 



 

Sesuai dengan dasar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, perfilman di Indonesia diarahkan kepada:  

i. Pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa;  

j. Pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta 

peningkatan harkat dan martabat manusia;  

k. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;  

l. Peningkatan kecerdasan bangsa;  

m. Pengembangan potensi kreatif di bidang perfilman;  

n. Keserasian dan keseimbangan di antara berbagai kegiatan 

dan jenis usaha perfilman;  

o. Terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan;  

p. Penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;  

dengan tetap berpedoman pada asas usaha bersama dan 

kekeluargaan, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam 

keseimbangan, dan asas kepercayaan pada diri sendiri.  

 

Pasal 4 

Perfilman di Indonesia dilaksanakan dalam rangka memelihara 

dan mengembangkan budaya bangsa dengan tujuan menunjang 

terwujudnya tujuan pembangunan nasional.  

 

 

 

BAB III 

FUNGSI DAN LINGKUP 

 

Pasal 5 

Film sebagai media komunikasi massa pandang-dengar 

mempunyai fungsi penerangan, pendidikan, pengembangan 

budaya bangsa, hiburan, dan ekonomi.  

 

Pasal 6 

Lingkup Undang-undang ini meliputi seluruh film, kecuali film 

berita yang ditayangkan melalui media elektronik.  

 

Pasal 7 



 

(1) Film merupakan karya cipta seni dan budaya yang 

dilindungi berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak 

Cipta.  

(2) Film terikat kewajiban serah simpan berdasarkan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya 

Cetak dan Karya Rekam.  

 

BAB IV 

USAHA PERFILMAN 

Bagian Pertama 

Umum 

 

Pasal 8 

(1) Usaha perfilman dilaksanakan atas asas usaha bersama dan 

kekeluargaan serta asas adil dan merata guna mencegah 

timbulnya pemusatan dan penguasaan usaha perfilman pada 

satu tangan atau satu kelompok.  

(2) Usaha perfilman meliputi:  

a. Pembuatan film;  

b. Jasa teknik film;  

c. Ekspor film;  

d. Impor film;  

e. Pengedaran film;  

f. Pertunjukan dan/atau penayangan film.  

 

Pasal 9 

(1) Usaha perfilman di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh 

warga negara Indonesia dalam bentuk badan usaha yang 

berstatus badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang 

usaha perfilman.  

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 

memiliki izin usaha perfilman.  

(3) Izin usaha perfilman berlaku selama badan usaha yang 

bersangkutan masih melakukan kegiatan dibidang 

perfilman.  



 

(4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk memperoleh 

izin usaha perfilman diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah.  

 

Pasal 10 

Usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), 

dilakukan dengan memperhatikan kode etik yang disusun dan 

ditetapkan oleh masyarakat perfilman sesuai dengan dasar, arah, 

dan tujuan penyelenggaraan perfilman.  

 

Pasal 11 

Dalam melakukan kegiatan, perusahaan perfilman wajib 

menggunakan kemampuan nasional yang telah tersedia.  

 

Pasal 12 

(1) Dalam rangka pengembangan perfilman Indonesia, 

perusahaan perfilman dapat melakukan kerjasama dengan 

perusahaan perfilman asing atas dasar izin.  

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 

kerjasama dalam pembuatan film, termasuk penyediaan jasa 

tertentu di bidang teknik film, ataupun penggunaan artis dan 

karyawan film asing.  

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam.ayat 

(1) dan ayat (2), termasuk syarat dan tata cara memperoleh 

izin kerjasama, diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Bagian Kedua 

Pembuatan Film 

 

Pasal 13 
(1) Pembuatan film didasarkan atas kebebasan berkarya yang 

bertanggung jawab.  

(2) Kebebasan berkarya dalam pembuatan film sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sesuai dengan arah dan 

tujuan penyelenggaraan perfilman dengan memperhatikan 

kode etik dan nilai-nilai keagamaan yang berlaku di 

Indonesia.  

 



 

Pasal 14 

(1) Usaha pembuatan film hanya dapat dilakukan oleh 

perusahaan pembuatan film  

yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(2).  

(2) Pembuatan film untuk tujuan khusus dikecualikan dari 

ketentuan dalam ayat (1).  

(3) Pembuatan film oleh pihak asing yangmenggunakan lokasi 

di Indonesia dapat dilakukan atas dasar izin.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan film 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta 

syarat dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah.  

Pasal 15 

(1) Pembuatan reklame film dapat dilakukan, baik oleh 

perusahaan pembuatan film atau perusahaan lain yang 

bergerak di bidang reklame film maupun oleh perseorangan.  

(2) Pembuatan reklame film dilakukan sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) serta 

memperhatikan kesesuaiannya dengan isi film yang 

direklamekan.  

 

Pasal 16 

Dalam pembuatan film, artis dan karyawan film berhak 

mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan hukum lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sehubungan dengan kegiatan dan peran yang dilakukan 

berdasarkan perjanjian kerja yang dibuatnya dengan perusahaan 

pembuatan film.  

 

Bagian Ketiga 

Jasa Teknik Film 

 

Pasal 17 
Usaha jasa teknik film hanya dapat dilakukan oleh perusahaan 

jasa teknik film dan perusahaan pembuatan film yang memiliki 

izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).  



 

 

Pasal 18 

Usaha jasa teknik film meliputi:  

a. Studio pengambilan gambar;  

b. Sarana pembuatan film;  

c. Laboratorium pengolahan film;  

d. Sarana penyuntingan film;  

e. Sarana pengisian suara film;  

f. Sarana pemberian teks film;  

g. Sarana pencetakan/penggandaan film;  

h. Sarana lainnya yang mendukung pembuatan film.  

 

Bagian Keempat 

Ekspor Film 

 

Pasal 19 
Usaha ekspor film dapat dilakukan oleh perusahaan ekspor 

filmatau perusahaan pembuatan film atau perusahaan pengedar 

film yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (2), dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 

 

Bagian Kelima 

Impor Film 

 

Pasal 20 

Usaha impor film hanya dapat dilakukan oleh perusahaan impor 

film yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (2), dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 

Pasal 21 

(1) Impor film merupakan pelengkap untuk memenuhi 

keperluan pertunjukan dan penayangan film di dalam negeri 

yang jumlahnya harus seimbang dengan peningkatan 

produksi film Indonesia.  



 

(2) Film impor isinya harus bermutu baik dan selaras dengan 

arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman serta 

memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan norma-norma 

yang berlaku di Indonesia.  

 

Pasal 22 

Impor film dilakukan melalui kantor pabean di tempat 

kedudukan lembaga sensor film.  

 

Pasal 23 

(1) Film yang dimasukkan ke Indonesia oleh perwakilan 

diplomatik atau badan-badan internasional yang diakui 

Pemerintah hanya diperuntukkan bagi kepentingan 

perwakilan yang bersangkutan dan tidak dapat 

dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, kecuali 

atas dasar izin.  

(2) Film yang dimasukkan ke Indonesia untuk tujuan khusus 

hanya dapat dilakukan berdasarkan izin.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan film, syarat, 

dan tata cara untuk memperoleh izin pertunjukan 

dan/ataupenayangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Bagian Keenam 

Pengedaran Film 

 

Pasal 24 

Usaha pengedaran film hanya dapat dilakukan oleh perusahaan 

pengedar film dan perusahaan pembuatan film yang 

memilikiizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).  

 

Pasal 25 

Film yang dapat diedarkan hanya film yang telah dinyatakan 

lulus sensor oleh lembaga sensor film.  

 

Pasal 26 



 

(1) Kegiatan pengedaran film dilakukan dengan memperhatikan 

nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya yang hidup di 

kalangan masyarakat di daerah yang bersangkutan.  

(2) Pengaturan mengenai pengedaran film sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah.  

 

Bagian Ketujuh 

Pertunjukan dan Penayangan Film 

 

Pasal 27 

(1) Usaha pertunjukan film hanya dapat dilakukan oleh 

perusahaan pertunjukan film yang memiliki izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).  

(2) Usaha penayangan film hanya dapat dilakukan olch 

perusahaan penayangan film yang memiliki izin usaha 

perfilman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 

Pasal 28 

(1) Pertunjukan film hanya dapat dilakukan dalam gedung atau 

tempat yang diperuntukkan bagi pertunjukan film.  

(2) Pertunjukan film, selain di tempat sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan bukan oleh perusahaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), hanya dapat dilakukan 

untuk tujuan tertentu.  

(3) Penayangan film dilakukan melalui stasiun pemancar 

penyiaran atau perangkat elektronik lainnya yang khusus 

ditujukan untuk menjangkau khalayak pemirsa.  

(4) Ketentuan mengenai pertunjukan dan penayangan film 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 29 

(1) Pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan 

ketentuan penggolongan usia penonton yang telah 

ditetapkan bagi film yang bersangkutan.  



 

(2) Penayangan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan ketentuan 

penggolongan usia penonton yang penayangannya 

disesuaikan dengan waktu yang tepat.  

 

Pasal 30 

Pertunjukan dan penayangan reklame film selain 

memperhatikan ketentuan Pasal 29, harus memperhatikan 

kesesuaiannya dengan isi film yang direklamekan.  

 

 

 

 

Pasal 31 

(1) Pemerintah dapat menarik suatu film apabila dalam 

peredaran dan/atau pertunjukan dan/atau penayangannya 

ternyata menimbulkan gangguan terhadap keamanan, 

ketertiban, ketenteraman, atau' keselarasan hidup 

masyarakat.  

(2) Produser atau pemilik film yang terkena tindakan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat melakukan 

pembelaan melalui saluran hukum.  

 

Pasal 32 

Film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), hanya 

dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan untuk masyarakat 

apabila:  

a. Telah lulus sensor;  

b. Tidak dipungut bayaran.  

 

BAB V 

SENSOR FILM 

 

Pasal 33 

(8) Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan 

perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 

4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, 



 

diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib 

disensor.  

(9) Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa sebuah film:  

e. Diluluskan sepenuhnya;  

f. Dipotong bagian gambar tertentu;  

g. Ditiadakan suara tertentu;  

h. Ditolaknya seluruh film; untuk diedarkan, diekspor, 

dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan.  

(10) Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame film 

yang dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film maupun 

terhadap film impor.  

(11) Film dan reklame film yang telah lulus sensor diberi tanda 

lulus sensor oleh lembaga sensor film.  

(12) Selain tanda lulus sensor, lembaga sensor film juga 

menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang 

bersangkutan.  

(13) Film, reklame film, atau potongannya yang ditolak oleh 

lembaga sensor film dilarang diedarkan, diekspor, 

dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan, kecuali untuk 

kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum.  

(14) Terhadap film yang ditolak oleh lembaga sensor film, 

perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan 

keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi 

memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman.  

 

Pasal 34 

(1) Penyensoran film dan reklame film sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33, dilakukan oleh sebuah lembaga sensor film.  

(2) Penyelenggaraan sensor film dan reklame film dilakukan 

berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran.  

(3) Pembentukan, kedudukan, susunan keanggotaan, tugas, dan 

fungsi lembaga sensor film, serta pedoman dan kriteria 

penyensoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah.  

 

BAB VI 

PERANSERTA MASYARAKAT 

 



 

Pasal 35 

(1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama 

dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta 

dalam berkreasi, berkarya, dan berusaha di bidang 

perfilman.  

(2) Peranserta warga negara dan/atau kelompok masyarakat 

dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan 

pengembangan mutu perfilman, kemampuan profesi insan 

perfilman, apresiasi masyarakat, dan penangkalan berbagai 

pengaruh negatif di bidang perfilman nasional.  

 

BAB VII 

PEMBINAAN PERFILMAN 

 

Pasal 36 

(1) Pemerintah melakukan pembinaan dan pembimbingan yang 

diperlukan dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang 

bermanfaat bagi perkembangan perfilman.  

(2) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap perfilman 

Indonesia untuk:  

a. Mewujudkan iklim usaha yang mampu meningkatkan 

kemampuan produksi dan mutu perfilman;  

b. Menghindarkan persaingan yang tidak sehat dan 

mencegah timbulnya pemusatan dan penguasaan usaha 

perfilman pada satu tangan atau satu kelompok yang 

merugikan usaha dan perkembangan perfilman pada 

umumnya;  

c. Melindungi pertumbuhan dan perkembangan perfilman 

Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya;  

d. Menjaga agar perkembangan perfilman Indonesia dapat 

tetap berjalan sesuai dengan arah 

penyelenggaraanperfilman sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3;  

e. Meningkalkan sumber daya masyarakat perfilman yang 

profesional melalui pendidikan, sarana, dan prasarana 

perfilman sehingga tercipta suasana yang mendorong 

meningkatnya kreativitas yang mampu melahirkan 

karya film yang bermutu.  



 

 

 

 

Pasal 37 

(1) Dalam rangka pembinaan perfilman, Pemerintah 

membentuk badan yang berfungsi memberikan 

pertimbangan dalam masalah perfilman sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan serta memberikan putusan 

atas keberatan terhadap film yang ditolak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7).  

(2) Susunan keanggotaan badan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah, masyarakat 

perfilman, para ahli di bidang pendidikan, kebudayaan, 

agama, dan perfilman, serta wakil organisasi perfilman dan 

organisasi kemasyarakatan lainnya yang dipandang perlu.  

(3) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, 

fungsi, dan susunan keanggotaan badan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah.  

 

BAB VIII 

PENYERAHAN URUSAN 

 

Pasal 38 

(1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan 

pemerintahan di bidang perfilman kepada Pemerintah 

Daerah.  

(2) Ketentuan mengenai penyerahan sebagian urusan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah.  

 

BAB IX 

PENYIDIKAN 

 

Pasal 39 

(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, 

juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan 

departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 



 

meliputi pembinaan perfilman diberi wewenang khusus 

sebagai penyidik sebagaimana dimaksuddalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 

untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 

perfilman sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.  

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), berwenang:  

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 

perfilman;  

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 

melakukan tindak pidana di bidang perfilman;  

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau 

badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di 

bidang perfilman;  

d. Memeriksa orang untuk didengar keterangannya 

sebagai saksi;  

e. Melakukan pemeriksaan atas alat-alat atau bahan dan 

barang lain yang berkenaan dengan tindak pidana di 

bidang perfilman;  

f. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga 

terdapat bahan bukti, serta melakukan penyitaan 

terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang 

dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di 

bidang perfilman;  

g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang perfilman.  

(3) Pelaksanaan lebih lanjut dari kewenangan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana.  

 

BAB X 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 40 
Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):  



 

a. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, 

mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau 

reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film 

sebagaimana dimaksuddalam Pasal 33 ayat (6); atau  

b. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, 

mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film 

dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor 

film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau  

c. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, 

mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak 

disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).  

 

Pasal 41 

(1) Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta 

rupiah):  

a. Barang siapa melakukan usaha perfilman tanpa izin 

(usaha perfilman) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, dan 

Pasal 27; atau  

b. Barang siapa mengedarkan, mengekspor, 

mempertunjukkan atau menayangkan reklame film 

yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

33 ayat (1); atau  

c. Barang siapa melakukan kerjasama dengan perusahaan 

perfilman asing tanpa izin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat (1).  

(2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

ditambah sepertiga jika perusahaan perfilman yang tidak 

memiliki izin usaha perfilman, mengedarkan, mengekspor, 

mempertunjukkan, dan/atau menayangkan film dan/atau 

reklame film yang tidak memiliki tanda lulus sensor.  

 

 

 

Pasal 42 

(1) Atas perintah pengadilan, film sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40 huruf a dan b, disita untuk dimusnahkan, 



 

sedangkan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

huruf c dan reklame film sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41 ayat (1) huruf b, dapat disita untuk negara.  

(2) Film dan reklame film yang disita untuk negara dapat 

disimpan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 

Tahun1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya 

Rekam.  

 

Pasal 43 

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

adalah kejahatan.  

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 41 

adalah pelanggaran.  

 

Pasal 44 
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, terhadap 

perusahaan/badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan-

ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat 

(2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (5) 

Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, 

dikenakan sanksi denda dan/atau sanksi administratif.  

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksiadministratif, akan 

diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 45 

Dengan berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan 

pelaksanaan di bidang perfilman yang dikeluarkan berdasarkan 

Filmordonnantie 1940 (Staatsblad Tahun 1940 Nomor 507) dan 

Undang-undang Nomor 1 Pnps Tahun 1964 tentang Pembinaan 

Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 2622) serta badan atau lembaga yang 

telah ada, tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya 

sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti dengan yang 

baru berdasarkan Undang-undang ini.  



 

 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 46 

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, Filmordonnantie 1940 

(Staatsblad Tahun 1940 Nomor 507) dan Undang-undang 

Nomor 1 Pnps Tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman 

(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2622) dinyatakan tidak berlaku lagi.  

Pasal 47 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  
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