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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah  

Kontes kecantikan adalah salah satu wadah dimana para wanita Indonesia 

saling menonjolkan kecantikan dan kemampuan dirinya masing-masing. Ikut serta 

dalam kontes kecantikan adalah salah satu cara para wanita Indonesia menunjukkan 

eksistensi mereka kepada masyarakat Indonesia. Kontes semacam ini dibuat dengan 

tujuan untuk menemukan generasi muda, khususnya wanita Indonesia yang mampu 

dan mau menjadi garda depan dalam upaya pembangunan bangsa dalam berbagai 

bidang. Wanita Indonesia yang bisa dijadikan panutan untuk masyarakat Indonesia 

tentang bagaimana cara ikut andil dalam pembangunan dengan cara dan kapasitasnya.  

Di Indonesia telah menyelenggarakan berbagai kontes kecantikan yang 

lazimnya bertujuan sama, mencari sosok wanita yang mencerminkan kepribadian 

bangsa dan sesosok wanita yang memiliki kemampuan untuk mengajak masyarakat 

supaya ikut andil dalam pembangunan di Indonesia, antara lain Puteri Indonesia, 

Miss Indonesia, Puteri Pariwisata Indonesia, Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur, dan 

lain-lain. Kontes kecantikan ini biasanya diselenggarakan oleh penyelenggara yang 

memiliki visi dan misi tertentu, contohnya misi dalam aspek pariwisata, koperasi, 

pajak, dan gerakan anti narkoba. Mereka mengadakan audisi dan seleksi disetiap 
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daerah di Indonesia untuk kemudian dipertandingkan kembali di tingkat nasional 

untuk memilih siapa yang paling layak dan berhak menyandang gelar sebagai wanita 

paling cantik, paling cerdas, dan paling berpengaruh di Indonesia. Berbagai daerah 

kabupaten/kota, masing-masing memiliki wakil yang berkompeten untuk mengikuti 

suatu kontes kecantikan. Mereka dipilih untuk merepresentasikan daerahnya 

sekaligus mempromosikannya. Setelah terpilih, pemenang kemudian dipertandingkan 

kembali di tingkat nasional sebagai puncak dari kontes tersebut. Umumnya para 

pemenang dari kontes kecantikan akan berhak mewakili Indonesia dalam kontes 

kecantikan berskala Internasional yang telah ditentukan sesuai dengan gelarnya 

masing-masing.  

Kontes kecantikan yang ada di Indonesia biasanya memiliki kriteria-kriteria 

khusus yang hampir sama. Para peserta diwajibkan memiliki tinggi minimal 170 cm, 

berpenampilan menarik, cerdas, mampu berkomunikasi dalam bahasa asing, 

berprestasi, dan memiliki talenta/bakat. Persyaratan yang sedemikian ketatnya 

tersebut bertujuan agar sang pemenang nantinya adalah seorang wanita Indonesia 

yang dapat menjadi inspirasi khususnya bagi wanita Indonesia lainnya dan mampu 

bersaing di tingkat Internasional. Persyaratan tersebut dimaksudkan agar wanita 

Indonesia terpacu untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Tak hanya itu, para 

pemenang kontes kecantikan diharapkan mampu untuk mendongkrak popularitas 

suatu produk yang berkepentingan dan juga untuk pengeksploitasian kecantikan serta 

bakat para pemenang kontes kecantikan tersebut. Kontes kecantikan semacam ini 

sangat diminati, karena tidak hanya karena hadiah dan gelar saja, tetapi juga 
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popularitas yang sudah didepan mata akan didapat. Dengan menjadi seorang public 

figure seseorang akan menjadi pusat perhatian. Oleh sebab itu, menjadi seorang 

pemenang adalah sangat penting karena gelar yang akan didapat bisa menjadi 

‘podium’ yang bagus untuk mewujudkan tujuan diselenggarakannya kontes 

kecantikan tersebut dan mencapai visi dan misi penyelenggara.  

Dalam daftar persyaratan untuk mengikuti suatu kontes kecantikan, tertulis 

bahwa tiap peserta diharuskan bersedia untuk mengikuti rangkaian proses dalam 

kontes1. Begitupula dengan pemenang yang terpilih wajib menandatangani surat 

perjanjian untuk berdedikasi tinggi terhadap pihak penyelenggara, melaksanakan 

tugas sebagai pemenang selama satu tahun penuh dan menaati seluruh peraturan dari 

pihak penyelenggara. Tugas sebagai pemenang disini tidak hanya untuk kepentingan 

penyelenggara, tetapi juga untuk mencitrakan visi dan misi serta kepentingan atau 

produk pihak lain, misalnya sponsorship kontes kecantikan tersebut, sesuai dengan 

kerjasama dan kesepakatan dengan pihak penyelenggara. Para pemenang biasanya 

juga memiliki tugas diluar tugas yang berkaitan dengan penyelenggara yang berupa 

kunjungan-kunjungan dan mengikuti berbagai event resmi yang telah diagendakan 

oleh penyelenggara untuk dijalankan selama satu tahun masa jabatan pemenang, 

namun juga berbagai kegiatan dalam hal entertainment, contohnya pemotretan untuk 

produk-produk, syuting untuk iklan, dan juga wawancara dengan berbagai media.  

                                                            
        1  Form pendaftaran peserta pemilihan Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur (Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur). 
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Tugas-tugas selama masa jabatan akan disepakati oleh pihak penyelenggara 

dan pemenang. Lain halnya dengan kontrak-kontrak diluar itu yang diatur dan 

disepakati oleh pihak penyelenggara dan pihak ketiga. Kontrak semacam ini pastinya 

akan menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Kontrak tentang masa tugas 

yang tidak jelas dan tidak lengkap berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di 

kemudian hari. Kontrak-kontrak lain dengan pihak ketiga, yang tidak diatur dan 

disepakati bersama dengan pemenang atau pihak yang bersangkutan seringkali 

memicu persoalan saat pemenang kontes tersebut telah habis masa jabatannya. 

Di samping itu, setiap peserta dan pemenang yang terpilih memiliki 

keunikan yang mencerminkan kepribadiannya masing-masing. Sebaliknya pihak 

penyelenggara dengan berbagai pihak yang mendukungnya juga memiliki kreasi 

intelektual atau paling tidak telah menanamkan investasi yang cukup besar dalam 

penyelenggaraan kontes kecantikan Untuk itu menarik dibahas dalam skripsi ini 

tentang Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta Bagi peserta, pemenang dan 

penyelenggara kontes kecantikan2. 

 

2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 

1. Apa Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta bagi Peserta, 

Pemenang, dan Penyelenggara Kontes Kecantikan? 

                                                            
2  Bimbingan skripsi Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H.,M.H. tanggal 24 November 2011 
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2. Apa Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak 

Cipta, dan Upaya Pemulihan dalam Kerangka Kontes Kecantikan? 

 

3. Metode Penelitian 

a. Tipe Penelitian Hukum 

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yang 

digunakan adalah normative3 sebagai suatu penjelasan yang sistematis mengenai 

norma-norma hukum yang mengatur tentang Perlindungan Hukum terhadap hak-hak 

yang dimiliki oleh peserta, pemenang, dan penyelenggara kontes kecantikan. 

b.  Pendekatan Masalah 

Pendekatan  masalah dalam penelitian ini menggunakan metode normative, 

yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang bahan utamanya 

berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi 

peserta, pemenang, dan penyelenggara kontes kecantikan yaitu Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 (UU No. 19/2002) tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pendekatan konseptual (conceptual 

approach) yaitu pendapat para ahli khususnya yang berkaitan dengan teori di bidang 

Hak Cipta, bidang kontrak dan lain-lain yang terdapat dalam berbagai literatur. 

 

 c. Bahan Hukum 

                                                            
        3 Lihat Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Kencana, Jakarta, 2008, h.32 
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Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan 

hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif4 artinya mempunyai 

otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer 

yang digunakan dalam skripsi ini yaitu berupa perundang-undangan yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan dalam hal ini ketentuan hukum Hak Cipta dan Hak 

Terkait yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne 

Convention), dan Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of 

Phonograms and Broadcasting Organization (Rome Convention), serta ketentuan 

hukum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata). 

Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. bahan hukum sekunder yang diperoleh 

melalui kepustakaan berupa literatur-literatur, karya para pakar, laporan-laporan, hasil 

seminar, penelitian, simposium, lokakarya, makalah, desertasi, karya-karya ilmiah, 

majalah, jurnal dan internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 

d. Prosedur dan Pengolahan Bahan Hukum 

 Bahan hukum yang ada diinventarisasi dan diklasifikasi serta 

disistematisasikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. 

 
                                                            
        4 Ibid. 
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e. Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang telah terkumpul tersebut kemudian dianalisis secara 

normatif guna menjawab isu hukum yang dibahas. 
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