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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta
Pasal 2 :
(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.
Ketentuan Pidana
Pasal 72 :
(1) Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling
singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah).
Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada
umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
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Skenario adalah cetak biru (blueprint) dari sebuah film dan
menjadi panduan pembuatan sebuah film.
Naskah skenario juga dapat muncul sebagai sebuah pribadi,
dapat dinikmati terpisah (sendiri) tanpa filmnya.
Buku skenario berpeluang untuk membuat kita berimajinasi
dan mereka-reka latar belakang tempat kejadian cerita, tokoh
dan konflik cerita sesuai versi kita sendiri.
Buku ini berisi naskah-naskah tulisan saya, dalam beberapa
tahun terakhir. Ada yang sudah difilmkan secara independen,
ada yang belum sehingga berpeluang untuk diproduksi.
Saya ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita dan pesan
melalui naskah-naskah tulisan saya ini.
Harapan saya, bisa menginspirasi banyak orang, dan membuat
kita belajar banyak hal dari setiap cerita yang saya suguhkan.
Ada naskah yang akan membawa kita berpetualang ke berbagai
tempat, ada yang membawa kita ke dalam berbagai konflik
para tokoh dan menjelajah jauh ke dalam.

@christpramudia
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@christpramudia
Love writing and making short films.
Author of : “Age Versus Dubenk : sebuah naskah skenario” ,
Aqoowh Bukan Alay [Aku Bukan Alay] : Buku Skenario ,
Semanggi Suroboyo, Hati (ke) Hati : Buku Skenario.
Ingin mendapatkan piala Oscar suatu saat nanti
untuk membanggakan Indonesia.
www.christianpramudia.wordpress.com
www.about.me/christpramudia
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