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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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Dipersembahkan untuk : 

My Greatest Mom and 
Dad… 

Je t’aime 
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PROLOG 

 
Bagi gue, mantan ya mantan. Mana bisa jadi 

sahabat. Apalagi jadi saudara. Mau sebaik apapun 
putusnya, tetep aja porsi mantan tetep segitu - 
seseorang masa lalu. (Enjie, sahabat, 24 thn) 

Putus yah putus, yang artinya gak ada 
istilahnya balikan. Kalo sudah memutuskan berarti 
harus berani move on! Just say goodbye for your ex! 
(Bayu, teman kantor, 27 tahun) 

Sebaik apapun mantan kamu, jangan tergiur. 
Orang yang sekarang sama kamu jauh lebih oke. 
Ngapain mikirin yg udah selesai. It's just finish! 
(Bagas, teman dekat, 27 tahun). 

Menurutmu mantanmu baik dan susah buat 
dilupain??? coba ingat lagi mengapa kalian berpisah. 



 

10 

Kalau bukan kamu pasti dia yg tak lagi mencinta. 
(Bima, my holiday partner, 23 tahun) 

Ya pasti ada yg salah, itu yang membuat 
kalian berpisah, jadi buat apa terus-terusan 
dikenang. Jalan kalian sudah berbeda, just wake up 
and move on! Mantan bukan buat dibenci juga 
bukan buat dikenang, tapi cukup direlakan. 
Merelakan kisah yg tlah usai, dan kamu akan baik-
baik aja tanpa dia! (Nadine, rekan kerja, 25 tahun) 

Mantan adalah proses pembelajaran 
pendewasaan. Sadar tidak sadar, positif atau negatif 
- mereka juga berperan atas perubahan kamu yg 
sekarang. (Satria, mantan pacassr, 25 tahun). 

… 

 Dan aku, Andieni Setya Prameswari wanita 
berumur 25 tahun - mungkin aku salah satu wanita  
dari sekian banyak wanita di dunia ini yang nggak 
bisa move on dari gagalnya hubungan terdahulu.  

Aku yang nggak bisa melupakan mantanku 
selama 2 tahun terakhir ini, ada cinta yang tersisa 
yang bercampur dengan luka yang masih menganga. 


