
8 
 

 
 

 

BAB II 

HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DENGAN HAK CIPTA BAGI PESERTA, 

PEMENANG, DAN PENYELENGGARA KONTES KECANTIKAN 

 

1. Mekanisme Pendaftaran Seleksi dan Audisi Kontes Kecantikan 

Kontes kecantikan telah dikenal sejak dahulu hingga saat ini. Kontes 

kecantikan yang paling populer dan pertama kali digelar di Inggris adalah Miss World 

sebagai kontes kecantikan internasional yang diprakarsai oleh Eric Morley pada tahun 

19515. Miss World yang awalnya adalah kontes bikini dimulai dengan agenda festival 

baju renang dan kemudian dilanjutkan kontes bakat. Pada babak Final akan 

diumumkan 15 peserta terbaik yang lolos Miss World, lalu dikerucutkan menjadi 10 

besar, dan terakhir 5 Besar. Namun, mulai tahun 2004, penilaian untuk 15 besar akan 

dicari melalui voting online yang dinamakan Global Vote: Vote for Me6. Kontes Miss 

World tidak hanya mencari wanita tercantik dan tercerdas sejagad, namun juga 

seorang wanita yang memiliki tubuh yang sehat, bertalenta luar biasa, dan memiliki 

rasa kepedulian yang tinggi dengan kondisi sekitarnya. Para peserta datang dari 

seluruh penjuru dunia. Miss World diikuti lebih dari seratus orang dan hanya akan 

terpilih satu orang yang berhak dimahkotai sebagai Miss World. Pemenang yang 

nantinya berhak untuk memakai mahkota bertahtakan berlian dan batu safir berwarna 

                                                            
        5 www.MissWorld.com  dikunjungi tanggal 3 November 2011 
 
        6 Vote dilakukan dengan mengunjungi website resmi Miss World di www.missworld.com 
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biru serta akan menjalankan tugasnya sebagai Miss World selama satu tahun ke 

depan. Ia akan berkunjung ke berbagai Negara untuk menjalankan visi dan misi 

penyelenggara, melakukan kegiatan amal, pemotretan untuk promosi produk, syuting 

untuk iklan, show dan berbagai kegiatan lain7. 

Kontes kecantikan tingkat dunia lainnya yang tak kalah populer adalah Miss 

Universe. Walaupun penyelenggaraan Miss World lebih dahulu, namun dewasa ini 

kontes Miss Universe-lah yang dianggap sebagai kontes kecantikan paling bergengsi 

dan paling diperhatikan di seluruh dunia. Mahkota Miss Universe adalah mahkota 

yang paling diinginkan oleh wanita di seluruh penjuru dunia. Miss Universe adalah 

sebuah kontes kecantikan yang awalnya merupakan cara Pacific Mills untuk 

mempromosikan produk pakaian renang Catalina mereka pada tahun 19528. Pada 

tahun 1996, Donald Trump9 membeli hak kepemilikan kontes ini yang kemudian 

ditayangkan CBS dan pada 2003 beralih ke National Broadcasting Company 

                                                            
        7 www.MissWorld.com  dikunjungi tanggal 3 November 2011 
 
        8 Birnbaum, Cara, universal beauty panduan kecantikan dari Miss Universe, Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, 2008, h. 2 

      9 Donald John Trump (lahir di New York City, New York, 14 Juni 1946; umur 65 tahun) adalah 
seorang wirausahawan, pionir program pertelevisian dan pebisnis yang sukses dari Amerika 
Serikat.Dia adalah seorang CEO (Chief Executive Officer) dari; 

1. Organisasi Trump 
2. Pengembang pemasaran Real Estate (Rumah Mewah) 
3. Pendiri dunia hiburan Trump 
4. Pemilik bisnis casino. 
5. dan memiliki acara TV rekayasa realitas (acara realitas) pribadi yaitu The Apprentice. 
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(NBC)10. Pada tahap awal, peserta Miss Universe mengikuti kontes di negaranya 

masing-masing, kemudian pemenangnya akan meraih gelar Miss negara tersebut 

seperti Miss Canada atau Miss U.S.A. dan kemudian dikirim mengikuti kontes Miss 

Universe yang diadakan Organisasi Miss Universe. Menurut penyelenggara, para 

peserta baik di tingkat negara ataupun dunia, dinilai bukan hanya dari kecantikannya,  

namun termasuk juga kepandaiannya dan sopan santunnya yang dikenal juga dengan 

Brain  (kecerdasan), Beauty (kecantikan), dan Behavior (tingkah laku) atau yang 

disingkat dengan 3B. Pemenangnya akan dibawa berkeliling dunia, untuk 

kepentingan penyelenggara, amal, dan serangkaian kegiatan entertainment dengan 

pihak ketiga. Indonesia sendiri telah mengirimkan wakilnya ke ajang Miss Universe 

sejak tahun 2005 hingga sekarang. 

Di Indonesia dikenal kontes Puteri Indonesia sebagai kontes kecantikan 

paling populer di Indonesia. Puteri Indonesia adalah kontes kecantikan yang 

diselenggarakan sejak tahun 1992 oleh Yayasan11 Puteri Indonesia yang diketuai oleh 

Mooryati Soedibyo12 dan disponsori oleh perusahaan kosmetik Mustika Ratu13  serta  

bergerak di bidang sosial. Rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Puteri Indonesia 
                                                            
         10  www.MissUniverse.com dikunjungi tanggal 1 januari 2012 
 
         11 Yayasan diatur dalam Undang-Undang No 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-
undang No 16/2001 tentang Yayasan. 
  
         12 Mooryati Soedibyo yang bernama lengkap Hj. BRA. Mooryati Soedibyo, S.S., M. Hum. 
(lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 5 Januari 1928umur 83 tahun) adalah Presiden Direktur Mustika Ratu 
dan salah satu pencetus ide kontes pemilihan Puteri Indonesia yang digelar setiap tahun. Mooryati 
Soedibyo tercatat oleh MURI sebagai peraih gelar doktor tertua di Indonesia, dan sebagai "Empu 
Jamu". Ia juga masuk sebagai urutan nomor 7 dalam daftar 99 wanita paling berpengaruh di Indonesia 
2007 versi majalah Globe Asia. 
 
        13 www.Puteri-Indonesia.com  dikunjungi tanggal 3 November 2011 
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disiarkan oleh stasiun televisi Indosiar. Finalis Puteri Indonesia adalah para 

pemenang Puteri Indonesia daerah yang pemilihannya diselenggarakan di seluruh 

provinsi di Indonesia. Mereka melakukan proses audisi dan seleksi yang 

diselenggarakan tiap provinsi untuk memilih satu orang wakil dan enam orang wakil 

untuk provinsi DKI Jakarta. Tiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran, 

menyerahkan foto close-up dan seluruh badan, serta menandatangani surat perjanjian 

untuk bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan audisi dan seleksi. Sedangkan 

persyaratan peserta adalah Warga Negara Indonesia (WNI) usia 17 - 23 tahun, tinggi 

minimum 170 cm dan memiliki bakat khusus, serta mampu berkomunikasi dalam 

bahasa asing. Peserta juga diwajibkan untuk mencantumkan Surat Ijin Orang Tua 

untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan audisi dan seleksi.  

Setelah melalui proses audisi dan seleksi, akan dipilih dua puluh  finalis 

Puteri Indonesia daerah yang akan mengikuti masa karantina Puteri Indonesia tingkat 

provinsi. Dalam masa karantina Puteri Indonesia tingkat provinsi, para finalis diberi 

pembekalan tentang pariwisata, peran perempuan masa kini, koreografi dan 

modeling, serta pengetahuan seputar produk Mustika Ratu. Para finalis diharuskan 

mengikuti sesi pemotretan, fashion show, syuting untuk promosi acara untuk 

kepentingan sponsor televisi lokal dan juga kelas make-up serta acara gathering. 

Setelah menjalani masa karantina, para finalis akan bertanding di malam Grand Final 

tingkat provinsi untuk memilih satu orang wakil untuk mengikuti kontes Puteri 

Indonesia tingkat nasional dan enam orang wakil untuk provinsi DKI Jakarta.  
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Finalis Puteri Indonesia yang telah terpilih mewakili ke-33 provinsi akan 

menjalani masa karantina di Jakarta. Kegiatan yang dilakukan selama masa karantina 

ini antara lain14: 

a. Panel diskusi/lokakarya. 
b. Pelatihan dalam bidang perawatan kesehatan, kecantikan, tata busana dan 

pengembangan diri 
c. Pembinaan kepribadian 
b. Pembinaan untuk menjadi public speaker. 
c. Apresiasi budaya dan pariwisata. 
d. Kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor 
e. Aksi sosial dan lingkungan. 
f. Audiensi dengan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Perindustrian, 

Menteri Perdagangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri 
Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan , Gubernur 
DKI, Ibu Negara atau Ibu Wakil Negara. 

g. Berbagai aktivitas lainnya yang bertujuan menambah wawasan dan 
pengetahuan. Panel diskusi/lokakarya. 

h. Pelatihan dalam bidang perawatan kesehatan, kecantikan, tata busana dan 
pengembangan diri. 

i. Pembinaan kepribadian 
j. Pembinaan untuk menjadi public speaker. 
k. Apresiasi budaya dan pariwisata. 
l. Kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor 
m. Aksi sosial dan lingkungan. 
n. Audiensi dengan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Perindustrian, 

Menteri Perdagangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri 
Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan , Gubernur 
DKI, Ibu Negara atau Ibu Wakil Negara. 

o. Berbagai aktivitas lainnya yang bertujuan menambah wawasan dan 
pengetahuan. 

 

 

 

                                                            
        14 www.Puteri-Indonesia.com  dikunjungi tanggal 3 November 2011 
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Pada malam Grand Final pemilihan Puteri Indonesia tingkat nasional, ke-38 

finalis akan dinilai berdasarkan parameter 3B, yaitu: 

a. Brain: Kecerdasan 

b. Beauty: Penampilan menarik 

c. Behavior: Berperilaku baik.  

Para juri akan memilih tiga terbaik dan para pemenang Puteri dengan Atribut antara 

lain Puteri Indonesia Favorit15, Puteri Indonesia Kepulauan Favorit16, Puteri 

Indonesia Persahabatan17, tiga orang Puteri Indonesia Intelegencia18, dan Puteri 

Indonesia Berbakat19. Pemenang Puteri Indonesia akan mewakili Indonesia dalam 

ajang Miss Universe, sementara Puteri Indonesia Runner-up I (yang juga menyandang 

gelar Puteri Indonesia Lingkungan) menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang  Miss 

International. Puteri Indonesia Runner-up II (yang juga menyandang gelar Puteri 

Indonesia Pariwisata) seharusnya dikirim ke ajang Miss Asia Pasific International, 

tetapi ajang tersebut tidak pernah diselenggarakan selama beberapa tahun terakhir. 

Puteri Runner-up I juga pernah dikirimkan ke ajang Miss World pada tahun 2005. 

                                                            
        15 Puteri Indonesia favorit dipilih berdasarkan polling Short Message Service (SMS) dengan 
format PPI spasi PROVINSI kirim ke 7288 
 
        16 Puteri Indonesia Kepulauan favorit dipilih berdasarkan polling SMS dengan format PPI spasi 
NAMA KEPULAUAN kirim ke 7288 
 
        17 Puteri Indonesia Persahabatan dipilih berdasarkan pilihan sesame finalis Puteri Indonesia 
 
        18 Puteri Indonesia Intelegensia dipilih berdasarkan pilihan juri saat masa karantina 
 
        19 Puteri Indonesia Berbakat dipilih oleh juri saat penilaian Tes Talenta di masa karantina 
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Mahkota Puteri Indonesia terbuat dari bahan emas putih dengan taburan 

berlian, batu-batu semi precious, serta batu akik dan mutiara yang berasal dari 

Indonesia. Hal ini dilakukan agar masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa dengan 

sumber daya alam yang ada dan dengan sentuhan perancang perhiasan dari Indonesia 

yang sebenarnya dapat menciptakan keindahan yang berkualitas. Piala 

melambangkan seorang Puteri Indonesia yang cantik, berwawasan dan 

berkepribadian sesuai dengan wanita Indonesia. Terbuat dari bahan, untuk 

strukturnya : Copper plated polyester resin dan finishingnya : gold and silverplate 

(high grade), tingginya : 25 cm dengan membutuhkan waktu pengerjaan selama 5 

minggu20.  

Pemenang Puteri Indonesia yang telah terpilih akan menandatangani kontrak 

dengan pihak penyelenggara untuk melaksanakan tugas jabatan selama satu tahun. 

Umumnya kontrak tersebut berisi tentang tugas yang harus dilaksanakan selama masa 

jabatan, larangan untuk menikah dan hamil selama masa jabatan, dan kewajiban 

untuk mewakili Indonesia dalam kontes kecantikan bertaraf Internasional, dan lain-

lain. Puteri Indonesia juga melakukan berbagai aksi sosial ke daerah-daerah yang 

membutuhkan untuk turut memberikan hiburan dan bantuan. Pemenang Puteri 

Indonesia akan menjadi wakil Indonesia atau duta bangsa pada kegiatan-kegiatan 

yang bertaraf Internasional dan ikut serta dalam memajukan komoditas-komoditas 

ekspor Indonesia, promosi pariwisata dan budaya Indonesia ke luar negeri. Selain itu, 

                                                            
        20 www.Piuteri-Indonesia.com  dikunjungi tanggal 6 Desember 2011 
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ia juga harus mempersiapkan dirinya untuk mewakili Indonesia di ajang pemilihan 

Miss Universe.  

Kontes kecantikan di Indonesia yang baru diadakan tahun 2005 namun tak 

kalah populer adalah Miss Indonesia. Miss Indonesia adalah kontes kecantikan di 

Indonesia yang diselenggarakan oleh Media Nusantara Citra (MNC) melalui Yayasan 

Miss Indonesia dengan dukungan perusahaan kosmetik Sari Ayu21. Rangkaian 

penyeelenggaraan pemilihan Miss Indonesia disiarkan oleh stasiun televis Rajawali 

Citra Televisi Indonesia (RCTI). Kontes kecantikan ini diperuntukkan untuk 

mempersiapkan figur seorang wanita Indonesia yang akan menjadi duta di bidang 

sosial, budaya, dan ekonomi di forum-forum Internasional. Slogan Miss Indonesia 

adalah "Semua Mata Tertuju Padamu". Mekanisme audisi dan seleksi pemilihan Miss 

Indonesia berbeda dengan mekanisme audisi dan seleksi Puteri Indonesia. Audisi dan 

seleksi Miss Indonesia hanya diadakan di delapan kota yakni Medan, Makassar, 

Manado, Bali, Semarang, Surabaya, Bandung dan Jakarta22. Persyaratan peserta 

adalah Warga Negara Indonesia (WNI) usia 17 - 23 tahun, tinggi minimun 167 cm 

dan memiliki bakat khusus, serta mampu berkomunikasi dalam bahasa asing. Peserta 

juga diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran dan surat persetujuan untuk 

mengikuti seluruh rangkaian audisi dan seleksi, serta mencantumkan surat ijin orang 

tua. Di tiap-tiap kota audisi akan ditentukan nantinya siapa finalis yang akan 

                                                            
        21 www.MissIndonesia.com  dikunjungi tanggal 3 November 2011 

        22 http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/miss-world-dipercepat-audisi-miss-indonesia-
2012-dibuka.html dikunjungi tanggal 6 Desember 2011 
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mewakili provinsi yang dipilihnya. Penentuan perwakilan provinsi ini ditentukan 

berdasarkan domisili peserta dan juga silsilah asal keluarga.  

Setelah terpilih para finalis yang mewakili 33 provinsi, mereka akan 

mengikuti masa karantina di Jakarta. Dalam masa karantina, para finalis akan dibekali 

pengetahuan tentang Yayasan Miss Indonesia, tentang Sari Ayu, koreografi dan 

modeling, pariwisata dan budaya, serta berdiskusi dengan para tokoh penting di 

Indonesia. Selain itu, para finalis juga melakukan sesi pemotretan untuk kepentingan 

promosi, syuting profil, fashion show, dan juga gathering. Aspek yang dipakai dalam 

penilaian Miss Indonesia mengalami perkembangan dari edisi ke edisi: 

a. 2006: C2B2 - Cantik, Cerdas, Berbakat, Berbudi 

b. 2007: BE SHE - Beautiful, Smart, Healthy, Eastern Value 

c. Sejak 2008: MISS - Manner, Impressive, Smart, Social 

Di malam Grand Final akan dipilih tiga terbaik dan beberapa gelar Miss 

Indonesia atribut yaitu, Miss Indonesia Favorit23, Miss Indonesia Persahabatan24, 

Miss Indonesia Kulit Cantik25, Miss Indonesia Rambut Sehat26, Miss Indonesia 

                                                            
        23 Miss Indonesia Favorit dipilih berdasarkan polling SMS 
 
        24 Miss Indonesia Persahabatan dipilih oleh sesame finalis Miss Indonesia 
 
        25 Miss Indonesia Kulit Cantik dipilih oleh dewan juri saat masa karantina 
 
        26 Miss Indonesia Rambut Sehat dipilih oleh dewan juri saat masa karantina 
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Sport27, dan Miss Indonesia lifestyle28. Adapun tugas-tugas yang harus dilaksanakan 

sebagai pemenang Miss Indonesia adalah: 

a. Miss Indonesia melanjutkan kompetisi ke ajang Miss World dan akan dikenal 

sebagai Miss Indonesia World 

b. Miss Indonesia dipersiapkan sebagai duta bagi seluruh kegiatan corporate 

social responsibility MNC GROUP 

c. Duta sosial bagi UNICEF 

d. Bertugas di bidang Manajemen Finalis oleh Talent Management MNC. 

Pemenang Miss Indonesia akan mewakili Indonesia di kontes Miss World. Ia 

juga akan mewakili Indonesia dalam tugas-tugasnya mempromosikan pariwisata dan 

budaya Indonesia di negara lain.  

Selain kontes kecantikan yang memilih wanita sebagai pemenangnya, 

adapula kontes serupa yang pemenangnya adalah pria dan wanita. Salah satu yang 

terpopuler adalah pemilihan Duta Pariwisata. Kontes semacam ini memilih pria dan 

wanita terbaik yang dianggap mewakili karakter pemuda dan pemudi Indonesia, yang 

memiliki kecerdasan dan kepedulian yang tinggi terhadap industri pariwisata 

khususnya di Indonesia. Raka Raki Jawa Timur adalah salah satu contoh kontes yang 

mencari duta wisata terbaik di Provinsi Jawa Timur. Pemilihan duta wisata Raka Raki 

Jawa Timur sendiri diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

                                                            
        27 Miss Indonesia Sport dipilih berdasarkan hasil fast track kompetisi olahraga sesame finalis 
Miss Indonesia saat masa karantina 
 
        28 Miss Indonesia Lifestyle dipilih oleh dewan juri saat masa karantina 
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Jawa Timur29. Penyelenggaran pertama diadakan pada tahun 1995 dengan nama Cak 

Ning Jawa Timur dan pada thun 1996 diubah menjadi Raka Raki Jawa Timur30. 

Pemilihan Raka Raki Jawa Timur diikuti oleh para pemenang Duta 

Pariwisata dari setiap kabupaten/kota31. Para peserta juga mengisi formulir 

pendaftaran dan menandatangani surat persetujuan untuk mengikuti seluruh 

rangkaian pemilihan. Sebelum masa karantina, para peserta akan melakukan sesi 

pemotretan untuk promosi dan syuting profil di masing-masing kabupaten/kota. 

Adapun persyaratan peserta adalah WNI berusia 17-24 tahun, pemenang duta wisata 

daerah dan belum pernah mengikuti pemilihan Raka Raki Jawa Timur sebelumnya.  

Dalam masa karantina, para finalis diberi pembekalan tentang 

kepariwisataan khususnya di Jawa Timur, koreografi dan modeling, tata rias dan 

pakaian adat Raka Raki, pengetahuan bahasa Inggris, pengetahuan tentang narkoba 

dan lain-lain. Selain itu, para finalis juga akan melakukan tes bakat yang akan 

menentukan siapa yang berhak menjadi Raka Raki Jawa Timur berbakat. Setelah 

melalui masa karantina selama satu minggu, para peserta akan mengikuti puncak 

acara yaitu Grand Final yang akan menentukan pemenang..  

                                                            
        29 Diskusi dengan narasumber: ibu Ruli Djaja (Panitia Penyelenggara Pemilihan Raka Raki Jawa 
Timur) tanggal 16 November 2011  
 
        30 Ibid. 
 
         31 Tiap Kabupaten/kota di Jawa Tumur memiliki penamaan sendiri-sendiri tentang Duta 
Pariwisatanya. Contohnya, Jebeng Thulik Kabupaten Banyuwangi, Cak Ning Kota Surabaya, Kacong 
Cebbing Kabupaten Sampang, dan lain-lain. 
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Di malam Grand Final akan dipilih lima pasang terbaik dan gelar  atribut 

yaitu, Raka Raki Jawa Timur Berbakat32, Raka Raki Jawa Timur Favorit33, dan Raka 

Raki Jawa Timur Berbusana Terbaik34. Pemenang inilah yang nantinya akan 

mewakili provinsi Jawa Timur di ajang pemilihan Duta Wisata Indonesia. Selain itu 

Raka Raki Jawa Timur merupakan duta wisata yang dipersiapkan untuk membantu 

pemerintah dalam mempromosikan wisata di Jawa Timur yang sangat banyak35. 

Untuk membantu peran pemerintah dalam mempromosikan wisata, para pemenang 

harus bisa mempromosikan wisata daerah asalnya, dan ketika terpilih menjadi Duta 

Pariwisata provinsi, bisa lebih mahir mempromosikan wisata di Jawa Timur.  

 

2. Kriteria Perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Kontes Kecantikan 

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keaneragaman seni dan 

budaya yang sangat kaya. Setiap peserta kontes kecantikan berasal dari berbagai 

daerah dan tentunya akan mencerminkan ciri daerahnya tersebut di setiap 

penampilannya. Setiap peserta kontes kecantikan sebagai individu memiliki 

kepribadian dan karakteristik yang berbeda satu sama lain dan membawa kearifan 

                                                            
        32 Raka Raki Jawa Timur Berbakat dipilih oleh dewan juri saat masa karantina melalui tes talenta 
 
        33 Raka Raki Jawa Timur Favorit dipilih berdasarkan polling SMS 
 
        34 Raka Raki Jawa Timur Berbusana Terbaik dipilih oleh dewan juri selama masa karantina dan 
malam keakraban 
 
        35 Diskusi dengan narasumber: ir. H. Jarianto (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 
Jawa Timur) tanggal 16 November 2011 
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lokal dari daerahnya masing-masing36. Kekayaan seni, budaya, dan keunikan 

penampilan dari masing-masing peserta itulah merupakan salah satu sumber dari 

karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi berdasarkan Hak Cipta dan Hak 

Terkait dengan Hak Cipta.  

Pada dasarnya semua Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra 

dpat dilindungi Hak Cipta asalkan memenuhi Standard of Copyrights’ Ability yaitu37: 

1. Originality 
The word “originality” ... or the lest test of “originality”, is not that 
the work be novel or unique. Even a work based upon something 
already in the public domain may well be original. 

2. Creativity 
Creativity as a standart of copyright ability is to great degree simply a 
measure of originality. Although a work that merely copies exactly a 
prior work may be held not to be original, if the copy entails the 
independent creative judgement of the author in its production, the 
creativity will render the work original.  

3. Fixation 
A work is fixed a tangible medium of expression when its embodiment 
in a copy or phonorecord by or under the authority of author, is 
sufficiently permanent of stable to permit to be porceived, reproduced 
or otherwise communicated for a period of more than transitory 
duration. A work consisting of sound imager or both, that are being 
transmitted is fixed for purpose of this title is fixation of the work is 
being made simultaneously with is transmision. 

                                                            
         36 Pengertian Kearifan Lokal adalah sebuah kebudayaan yang mengacu kepada berbagai 
kebudayaan sendiri, yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat, dikenali, dipercayai, dan 
diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi social diantara warga 
masyarakat. ( Amirrahman, Alpha, Revitalisasi Kearifan Lokal, ICIP, Jakarta,2010. h. 336) 
 
 
         37Rahmi Jened, Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs, Yuridika Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, (selanjutnya disebut Rahmi Jened I) h. 27-28, (sebagaimana 
mengutip Earls W. Kintner dan Jack Lahr, An IntellectualProperty Law Primer, Clark Boardman, New 
York, 1986. H. 346-349). 
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Yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut38: 

1. Keaslian. 
Kata ”asli” atau keaslian bukan berarti karya tersebut harus ”betul 
baru” atau ”unik”. Bahkan suatu karya yang didasarkan pada suatu 
yang telah menjadi milik umum mungkin saja masih ”asli”. 

2. Kreativitas. 
Kreativitas sebagai patokan kemampuan suatu karya dapat diberikan 
hak cipta adalah menunjuk sederhana suatu derajat tinggi ukuran 
keaslian. Meskipun suatu karya merupakan tiruan yang benar-benar 
biasa suatu karya sebelumnya, mungkin dikatakan tidak asli jika suatu 
tiruan membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam 
karyanya bahwa kreatifitas akan menunjukan karya asli. 
 

3. Perwujudan. 
Suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud 
manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara 
oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau 
stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara 
lain, selama satu jangka waktu yang cukup lama. Suatu karya yang 
terdiri dari suara, citra atau keduanya, yang ditransmisikan adalah 
bertujuan diwujudkan jika suatu perwujudan karya sedang dibuat 
secara simultan dengan transmisinya. 
 

Standard of Copyrights’s Ability39 tersebut normanya diatur dalam Pasal 1 

Angka 2 dan Angka 3 UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut :  

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas 
inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, 
imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam 
bentuk yang khas dan bersifat pribadi. (angka 2). 
 
Ciptaan adalah hasil setip ciptaan Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam 
lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra (angka 3) 

 

                                                            
         38  Ibid. 
         39  Ibid. 
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Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta harus merupakan kreasi intelektual yang 

bersifat pribadi (personal intellectual creation) sebagai suatu tanda kepribadian yang 

tercetak dengan memenuhi persyaratan keaslian (originality) dan kreativitas 

(creativity) dalam derajat yang sangat tinggi40. Apa yang dilindungi Hak Cipta adalah 

milik pribadi, bukan milik umum41. Persyaratan utama keaslian adalah bahwa Ciptaan 

tersebut tidak secara keseluruhan meniru Ciptaan lain, tetapi harus berasal dari 

Pencipta42. Tujuan Hak Cipta bukan keaslian ide atau pemikiran, tetapi keaslian 

dalam menuangkannya dalam suatu bentuk khusus yang disyaratkan untuk 

mengekspresikan ide atau pemikiran tersebut43.   

Persyaratan kreativitas (creativity) terkait dengan adanya kreasi intelektual 

pribadi, artinya Ciptaan dibentuk dengan cipta, karsa dan rasa manusia, bukan 

Ciptaan diluar manusia44. Sedangkan persyaratan perwujudan (fixation) merupakan 

konsep bentuk material yang merujuk pada suatu ciptaan45. Hak Cipta melindungi 

ekspresi dari ide, informasi atau pemikiran (dan bukan ide atau pemikiran itu sendiri) 

                                                            
        40 Jened, Rahmi. Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Surabaya: 
Airlangga University Press, 2007,(selanjutnya disebut Rahmi Jened II) h. 61 
 
        41 Ibid. 
 
        42  Ibid, h. 62 
 
        43  Ibid, dikutip dari Lahore, James, Intellectual Property Law in Australia, Sec. Edition. 
Butterworths, 1997 h. 62. 
 
        44 Ibid, h. 64 
 
        45 Ibid. 
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yang dituangkan dalam bentuk konkret, dengan apapun media ekspresi yang 

digunakan46. 

Di dalam Pasal 12 UU No 19/2002 ditetapkan beberapa contoh Ciptaan yang 

dapt dilindungi Hak Cipta sebagai berikut: 

1). Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam 
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: 

a. Buku,program computer, pamphlet, perwajahan, Ciptaan tulis yang 
diterbitkan, dan semua hasil Ciptaan tulis lain; 

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan; 
d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime; 
f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni 

kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; 
g. Arsitektur; 
h. Peta; 
i. Seni batik; 
j. Fotografi; 
k. Sinematografi; 
l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan Ciptaan lain hasil 

dari pengalihwujudan. 
2). Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan  

tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. 
3). Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk 

juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah 
merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan 
perbanyakan hasil Ciptaan itu. 

 
Dalam rangkaian penyelenggaraan kontes kecantikan, salah satu Ciptaan 

yang diberikan perlindungan Hak Cipta adalah Ciptaan berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) 

Huruf j UU No. 19/2002. Selain itu ada rekaman video yang dilindungi berdasarkan 

Pasal 12 Ayat (1) Huruf k UU No. 19/2002) dan hasil wawancara berbentuk artikel 

                                                            
        46 Ibid. 
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dalam suatu majalah atau surat kabar berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU No. 

19/2002. Tak kalah pentingnya adalah Program Kontes Kecantikan dan buku 

pedoman penyelenggaraannya berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Huruf a UU No. 

19/2002. Semua Ciptaan tersebut memperoleh perlindungan Hak Cipta, sepanjang 

memenuhi criteria perlindungan Hak Cipta yaitu Standard of Copyrigts’ Ability47. 

Keaslian dan kreativitas dalam Ciptaan foto, rekaman video, dan artikel dapat 

dipenuhi jika Ciptaan tersebut merupakan kreasi intelektual yang bersifat pribadi dari 

fotografer, kameramen, dan wartawan penulis artikel serta Pencipta buku pedoman 

tentang penyelenggaraan kontes kecantikan. Sedangkan persyaratan dipenuhi, bahwa 

foto, rekaman video, dan artikel sudah memiliki suatu bentuk karya yang nyata 

sebagai Ciptaan yang bisa dilihat, didengar, atau dibaca48. 

Selain Hak Cipta, terdapat pula Hak Terkait dengan Hak Cipta yang diatur 

dalam Pasal 1 Angka 9 UU No. 19/2002: “Hak Terkait adalah hak yang berkaitan 

dengan hak Cipta yaitu Hak Eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau 

menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak 

atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan Organisasi 

Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.” 

Pada dasarnya, Hak Terkait adalah hak yang diberikan kepada pemegang 

Hak Terkait sebagai incentive atas investasi dan kontribusi mereka dalam 

                                                            
         47 Rahmi Jened I, op. cit.,h. 346-349 
 
         48 Ibid, h. 27-28 
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penyebarluasan Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta49. Kriteria yang harus dipenuhi 

untuk perlindungan Hak Terkait dengan Hak Cipta adalah adanya ekspresi 

kepribadian dari Penampil, organisasi penyiaran, dan produser rekaman suara dengan 

tingkat originality-nya yang lebih rendah daripada Hak Cipta untuk karya 

penampilan, program siaran, dan rekaman suara50. Dalam penyelenggaraan kontes 

kecantikan, paling tidak meliputi hak Terkait dengan Hak Cipta yang berobyek 

penampilan peserta/pemenang dan program siaran organisasi penyiaran, seperti Puteri 

Indonesia selalu bekerja sama dengan Indosiar, sedangkan Miss Indonesia dengan 

media televisi group MNC. 

 

3. Perolehan Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta 

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 19/2002: “Hak Cipta merupakan Hak 

Eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau 

memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan 

dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku”. Di Indonesia, tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran 

Ciptaan untuk mendapatkan Hak Cipta51. Berdasarkan Pasal 36 UU 19/2002, 

pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai 

                                                            
         49 Ibid, h. 61 
 
         50 Rahmi Jened II, op. cit, h. 80 
 
        51 Lindsey Tim, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual 
suatu pengantar, Alumni, Bandung, 2003, h. 107. (Bisa dilihat di Rahmi Jened I dan Rahmi Jened II). 
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pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar. Bagi 

Pencipta maupun pemegang Hak Cipta yang mendaftarkan Ciptaannya, dapat 

menjadikan surat pendaftaran Ciptaannya, sebagai alat bukti awal di pengadilan bila 

di kemudian hari timbul sengketa mengenai ciptaan tersebut52. Pada dasarnya, 

keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran dimaksudkan untuk 

membantu membuktikan kepemilikan53. Perolehan dan perlindungan Hak Cipta 

bersifat otomatis dan bersifat independen, yakni perlindungan diberikan tanpa 

tergantung pada pengaturan perlindungan hukum Negara setempat54.  

Dalam Hak Terkait tidak ada persyaratan khusus untuk memperoleh 

kepemilikan. Kepemilikan Hak Terkait diperoleh secara otomatis dengan memenuhi 

unsur adanya ekspresi kepribadian dengan tingkat originality yang lebih rendah 

daripada Hak Cipta55.  

 

4. Hak Eksklusif Pencipta dan Pemegang Hak Terkait dengan Hak Cipta 

Ciptaan yang terkait dengan penyelenggaraan kontes kecantikan antara lain 

foto, rekaman video, artikel, dan buku pedoman penyelenggaraan kontes kecantikan. 

Pencipta dari Ciptaan tersebut adalah fotografer, cameramen, wartawan penulis 

                                                            
        52 Ibid. 
 
        53 Ibid, h. 108 
 
        54 Rahmi Jened II, op. cit., h. 74 
 
         55 Ibid. 
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artikel, dan pembuat buku pedoman penyelenggaraan sebelum haknya diberikan 

kepada pihak lain selaku pemegang Hak Cipta.  

Pencipta adalah “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang 

atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, 

imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk 

yang khas dan bersifat pribadi” (Pasal 1 Angka 2 UU No. 19/2002). Sedangkan 

pemegang Hak Cipta adalah “ Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang 

menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut” 

(Pasal 1 Angka 4 UU No. 19/2002). 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki Hak Eksklusif yang berdimensi 

Hak Ekonomi dan Hak Moral56. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan 

manfaat ekonomi atas ciptaannya57. Hak ekonomi ini telah muncul saat seseorang 

menghasilkan suatu karya cipta. Hak Ekonomi berlangsung sesuai dengan jangka 

waktu Hak Cipta. Hak ekonomi diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU No. 

19/2002 sebagai berikut:  

                                                            
        56 Ibid, h. 57. (bisa dilihat di Lindsey Tim, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, 
Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar) 
 
        57 Bimbingan skripsi Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H.,M.H. tanggal 27 Desember 2011. 
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(1). Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 
untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul 
secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2). Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program 
Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain 
yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk 
kepentingan yang bersifat komersial. 
 

Menurut Pasal 1 Angka 5 UU No. 19/2002 arti kata “ pengumuman” adalah: 

“pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu 

Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan 

dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat 

orang lain”. Sedangkan kata “perbanyakan” menurut Pasal 1 Angka 6 UU No. 

19/2002 adalah: “penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan 

maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang 

sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau 

temporer”. 

Sedangkan Hak  Moral adalah hak pribadi Pencipta/pengarang untuk dapat 

mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai Pencipta karya 

tersebut58. Hak Moral melekat pada diri dan integritas Pencipta yang tidak dapat 

                                                            
         58 Lindsey Tim, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual 
suatu pengantar, Alumni, Bandung, 2003, h. 118 
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dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta dan Hak Terkait 

telah dialihkan59. Hak Moral diatur dalam Pasal 24 UU No 19/2002:  

Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya 
nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya. 

Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan 
kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan 
persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia. 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap 
perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama 
atau nama samaran Pencipta. 

Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan 
kepatutan dalam masyarakat. 

 

Dalam hal penyelenggaraan kontes kecantikan, pada masa karantina, peserta 

kontes kecantikan tentunya juga akan melakukan sesi pemotretan dengan fotografer 

profesional untuk kepentingan penjurian dan promosi. Hal tersebut telah 

diperjanjikan sebelumnya dengan pihak penyelenggara kontes kecantikan bahwa 

seluruh foto yang dihasilkan fotografer selama masa karantina hanya akan digunakan 

untuk kepentingan penyelenggaraan. Oleh sebab itu, baik peserta sebagai obyek foto, 

penyelenggara, dan fotografer hanya dapat menggunakan foto tersebut untuk 

kpentingan penyelenggaraan kontes kecantikan dan kepentingan lain yang disepakati 

oleh peserta, penyelenggara, dan fotografer. Selain itu, yang tak kalah penting adalah 

Hak Ekonomi yang terkandung didalamnya. Dengan diterbitkannya atau 

dipublikasikannya foto-foto peserta maka timbul suatu manfaat ekonomi atas karya 

                                                            
         59 Bimbingan skripsi Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H.,M.H. tanggal 27 Desember 2011. 
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cipta tersebut. Fotografer dan orang yang difoto harusnya mendapatkan manfaat 

ekonomi dengan diterbitkannya atau dipublikasikannya foto miliknya. 

Selain itu, rekaman video yang dibuat untuk kepentingan rangkaian 

penyelenggaraan kontes kecantikan yang diperuntukkan untuk penjurian dan promosi 

dalam masa karantina tidak dapat digunakan untuk peruntukan lain, contohnya untuk 

promosi suatu produk secara tanpa ijin. Selain itu, Kameramen sebagai Pencipta juga 

memiliki hak untuk menyiarkan dan memperbanyak Ciptaannya secara sewajarnya 

dan sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.  

Dalam hal daftar pertanyaan dan hasil wawancara dengan pemenang kontes 

kecantikan yang telah diterbitkan di majalah atau surat kabar, Penciptanya adalah 

wartawan yang menulis artikel tersebut. Jadi, apabila artikel tersebut ingin diterbitkan 

dalam majalah atau surat kabar lainnya, maka harus dengan ijin wartawan atau 

reporter yang memegang Hak Cipta atas daftar pertanyaan dan artikel. Pemenang 

kontes hanya menyumbangkan gagasan, cerita, dan idenya untuk dijadikan sebuah 

artikel, sebab tidak ada Hak Cipta bagi ide karena Hak Cipta diberikan untuk pihak 

yang mewujudkan ide tersebut60. 

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan 

oleh dua orang atau lebih, yang dianggap Pencipta adalah orang yang memimpin serta 

                                                            
         60 Rahmi Jened II, op. cit., h.64, mengutip Keough, Jill Mc, dan Andrew Stewart, Intellectual 
Property In Australia, Sec. Edition, Butterworths, 1997.   
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mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu61. Jika orang tersebut tidak ada, yang 

dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak 

mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagiannya (Pasal 6 UU No. 19/2002). 

Dalam hal ini mungkin akan timbul kepemilikan bersama atas Ciptaan yang 

dihasilkan oleh kerjasama dari dua orang atau lebih Pencipta secara tidak terpisahkan. 

Jadi jika ada beberapa orang telah bekerja sama menciptakan Ciptaan, maka dianggap 

mereka adalah Pencipta secara bersama-sama62. 

Lain halnya dengan karya pesanan. Apabila seseorang meminta orang lain 

untuk menciptakan suatu karya cipta secara profesional, maka pemegang Hak Cipta 

yang awalnya adalah si pembuat karya cipta, beralih ke pihak yang meminta 

dibuatkan suatu karya cipta63. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan bernilai 

(valuable consideration) dari atau pihak lain yang memesan ciptaan tersebut.64 

Contohnya, seorang peserta kontes kecantikan meminta seorang fotografer 

professional untuk memotretnya dengan tujuan memenuhi persyaratan pendaftaran 

kontes kecantikan. Pemegang Hak Cipta atas hasil foto adalah fotografer. Namun,  

karena ada pertimbangan bernilai, maka pemegang Hak Cipta beralih kepada peserta 

                                                            
         61 Ibid, h. 76. (bisa dilihat di Lindsey Tim, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, 
Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar. H. 114). 
 
         62 Ibid,  
 
         63 Bimbingan skripsi Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H.,M.H. tanggal 23 Januari 2012 
 
         64 Rahmi Jened I, Op. Cit., h. 63 
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kontes kecantikan yang meminta untuk difoto. Hak untuk pengumuman dan 

pengeksploitasian Ciptaan mereka, dimiliki secara bersama-sama. 65  

Dalam suatu karya foto yang dibuat oleh fotografer yang dalam 

pembuatannya terkait dengan pemenang kontes kecantikan sebagai objek dari Ciptaan 

tersebut, maka pemenang kontes kecantikan memiliki Hak Terkait dengan Hak Cipta 

atas foto tersebut. Untuk memperbanyak dan mengumumkan Ciptaannya, pemegang 

Hak Cipta atas foto harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari orang yang difoto 

(Pasal 19 Ayat (1) UU No. 19/2002). Hal tersebut juga berlaku terhadap Ciptaan 

berupa video yang pembuatannya terkait dengan pemenang kontes kecantikan. 

Kameramen sebagai Pencipta atas video harus memiliki ijin dari pemenang kontes 

kecantikan sebagai pemegang Hak Terkait untuk memperbanyak dan menyiarkan 

Ciptaannya. Selain itu, pengumuman dan perbanyakan daftar pertanyaan dan hasil 

wawancara berupa artikel dalam suatu majalah atau surat kabar tentang pemenang 

kontes kecantikan juga harus mendapatkan ijin dari pemenang kontes sebagai 

pemegang Hak Terkait. 

Berkaitan dengan penyelenggaraan kontes kecantikan terdapat  Hak Terkait 

dengan Hak Cipta bagi peserta/pemenang selaku pelaku atau penampil juga 

organisasi penyiaran selaku official broadcast yang berhak menayangkan acara 

tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UU No. 19/2002 Pelaku atau penampil 

adalah: “aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, 

                                                            
         65  Ibid, h. 80 
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memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, 

atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni 

lainnya. Sedangkan organisasi penyiaran berdasarkan Pasal 1 Angka 11 UU No. 

19/2002 adalah: “organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang 

melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan 

atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik”. 

Seorang pemenang kontes sebagai penampil  memiliki Hak Eksklusif berupa 

Hak Terkait dengan Hak Cipta. Yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) UU No. 19/2002 

yaitu: “Pelaku memiliki Hak Eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak 

lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman 

suara dan/atau gambar pertunjukannya”. Untuk itu setiap  bentuk eksploitasi rekaman 

suara dan/atau gambar pertunjukkannya harus dengan izin Pelaku atau Penampil dan 

Pelaku atau Penampil  yang bersangkutan juga memiliki hak atas remuneration66. 

Demikian halnya dengan penyiaran atas penampilan atau pertunjukan  dari 

Pelaku/Penampil.67 

Dalam  penyelenggaraan kontes kecantikan,  organisasi penyiaran  memiliki  

Hak Eksklusif yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (3) UU No. 19/2002 “untuk 

memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, 

                                                            
        66 ibid. h. 225 
 
        67 ibid. 
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memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan 

atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain”.  

Organisasi penyiaran yang terkait dengan penyelenggaraan kontes 

kecantikan, memiliki lisensi resmi terhadap penayangan penyelenggaraan kontes 

kecantikan dari pihak penyelenggara. Apabila acara kontes kecantikan tersebut akan 

ditayangkan di stasiun televisi selain pemegang lisensi resmi yang memiliki hak 

penayangan, maka yang bersangkutan harus meminta ijin kepada stasiun televisi yang 

memiliki lisensi resmi dan hak penayangan kontes kecantikan tersebut dalam batas 

yang telah diperjanjikan dengan penyelenggara dan untuk itu organisasi penyiaran 

berhak untuk memperoleh remunerasi yang layak.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
        68 Bimbingan skripsi Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H.,M.H. tanggal 27 Desember 2011. 
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