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SANKSI PELANGGARAN PASAL 113 

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 

TENTANG HAK CIPTA 

 

(1) Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk 

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) 

(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin pencipta atau 

pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, 

dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin pencipta atau 

pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf, b, huruf e, 

dan/ atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) 

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud  pada ayat 

3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) 
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KATA PENGANTAR 

Buku komik yang berjudul “Hidup Harmonis di Sekolah” ini adalah 
bagian dari perangkat pembelajaran dalam upaya memperkenalkan 
peserta didik pada pendidikan kedamaian secara umum dan menciptakan 
kehidupan aman dan damai di sekolah secara khusus.  Ada lima cerita 
yang dikisahkan dalam buku komik dan semuanya  berlatar kehidupan  
siswa dan guru pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Kosakata dan 
ragam bahasa yang digunakan dalam buku komik telah dipilih 
sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman ketika 
dibaca oleh guru, peserta didik dan pihak-pihak lain. Setiap cerita, tokoh  
dan nama tempat yang ada dalam komik ini adalah fiktif belaka. Apabila 
ada kesamaan cerita dan nama tokoh, itu hanya kebetulan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang bersedia 
membaca buku komik ini, terutama kepada mereka yang peduli dengan 
kehidupan yang harmonis di sekolah. Dengan kepedulian ini, berarti kita 
telah membekali peserta didik dengan kehidupan yang lebih bermartabat 
di dalam lingkungan sosial mereka di masa kini dan masa yang akan 
datang.

Selamat membaca! 

TIM PENULIS 
















































































































































