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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
Realitas yang tersaji di media massa sebenarnya bukanlah
realitas itu sendiri. Deretan teks di setiap halaman koran tak luput dari
konstruksi dari perusahaan media. Mulai dari reporter, redaktur,
pemimpin redaksi, layouter hingga pemilik perusahaan. Masingmasing elemen memberi makna atas realitas yang mereka tangkap.
Tentunya sesuai dengan latar belakang dan kepentingan masingmasing. Seorang wartawan memiliki pilihan untuk meliput atau tidak
meliput sebuah realitas. Begitupula redaktur dapat menentukan berita
yang akan ditayangkan atau tidak ditayangkan. Pemimpin redaksi
memiliki kekuatan untuk dibawa kemana arah pemberitaan. Kekuatan
itu tentunya juga dimiliki oleh pemilik saham. Tafsir awak media
terhadap realitas itu akan membentuk bingkai alias frame dalam
menghasilkan produk jurnalistik.
Praktik pembingkaian realitas oleh media kian jamak terjadi.
Pada 2014, saat pemilihan presiden digelar, nyaris tak ada media yang
tidak ‘memainkan’ frame-nya. Majalah Tempo menjadi salah satu
contoh. Begaimana majalah Tempo ‘mengambil peran’ untuk
memenangkan calon presiden Joko Widodo alias Jokowi pada pemilu
2014? Itulah yang ingin penulis ulas dalam buku ini.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang
telah membantu dalam penyusunan buku ini. Kiranya Tuhan
membalas dengan kebaikan yang lebih besar.
Penulis menyadari buku ini jauh dari kata sempurna. Kritik dan
saran yang membangun dari pembaca akan sangat membantu demi
perbaikan pengetahuan. Selamat membaca. ()
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