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Setiap Orang yang 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
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa 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
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa 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
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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 miliar rupiah).
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KATA PENGANTAR

D

engan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur atas
kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah
kepada kami, sehingga dapat menyelesai kan Buku KOMUNIKASI
POLITIK MODERAT, “POLA, PESAN & PUBLIC”
Komunikasi yang merupakan Sebagai alat Instrumen Pemersatu,
sehinga satu sama lain maupun kelompok dapat memahami maksud dari
sebuah komunikasi tersebut, buku ini di rancang sangat sederhana dan
se-elegant mungkin dan di susun dengan semaksimal mungkinagar setiap
materi lebih muda di ucapan dan di fahami. Tak terhingga kami ucap
kan kepada Istri dan putri saya serta keluarga besar sebagai support
moril, Sekolaha Tinggi Ilmu Agama (STAI) Ptodi KPI lubuk linggau
Sumatra Selatan, rekan rekan Dosen Komunikasi penyiaran Islam (KPI),
yang selalu membimbing dan mengarah kan saya, Serta juga kepada
Rekan rekan pada Lembaga Riset Indonesia Riset Global (IRG) serta
Raﬂesia Riset Parameter (RRP) sebagai Referensi kebenaran suatu Ilmu,
tak lupa juga Rekan saya seperjuangan saat ini di Universitas Sahid
Jakarta pada Prodi Doktor Ilmu komuniaksi yang juga sebagai Power
Saint dalam berbagai rujukan materi yang di butuh kan.
Saya Pribadi juga menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa
masih banyak kekurangan dan kehilafan baik dari segi susunan kalimat
maupun tatabahasanya yang kurang tepat karena itu dengan tangan
terbuka saya menerima segala saran dan kritik dari semua pembaca. agar
kami bisa menjadi hal tersebut sebagai rujukan evaluasi untuk berbenah
kedepan nya. Dan kami berharap semoga Buku Komunikasi Politik
Moderat "Pola, Pesan & Public" ini dapat memberikan manfaat maupun
inspirasi terhadap para Pembaca dan Mahasiswa yang sedang menuntuk
Ilmu.
Lubuk linggau Juni 2021
Mukhlis Muhammad Isa
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