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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

1. Setiap Orang yang dengan 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). 

2. 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). 

3. 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). 

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentauk 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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P 

KATA PENGANTAR 

 

uji dan syukur alhamdulilah kehadirat Allah atas segala 

pertolongannya penulis dapat menyelesaikan penysunan 

buku ini., Hadirnya buku yang berjudul ”Pola Pendidikan 

Berbasis Karakter Antara Teori Dan Praktek di Sekolah Dasar” ini 

dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk 

membantu memperbaiki kondisi bangsa saat ini yang sedang 

mengalami penurunan karakter. Buku ini merupakan hasil 

penelitian dari Tesis yang telah dilakukan di Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Semarang. 

Isi buku ini membahas ; Model pembinaan karakter siswa 

dalam bentuk kegiatan – kegiatan di sekolah, Pelaksanaan 

pendidikan didalam kelas dan diluar kelas, Nilai karakter bangsa 

yang bersumber al Quran dan Hadits, kendala – kendala 

pendidikan karakter. 

Penulis menyadari dalam penyusunan buku ini banyak 

sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan 

terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada : 
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1. Prof. Dr. Masruki, M.Pd selaku pembimbing Tesis, yang 

telah memberikan jalan berpikir sebagai sharing partner dalam 

membahas perkembangan pendidikan karakter. 

2. Civitas Akademika Universitas Muhamamdiyah Purwokerto 

yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada 

penulis untuk menyusun nasakah buku ini. 

3. Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Banyumas 

4. Guru – guru Sekolah Dasar Unggulan Aisyiyah Cilongok 

Kabupaten Banyumas yang telah menjadi sahabat sahabat 

diskusi untuk mendukung penyusunan buku ini. 

5. Orang Tua Kandungku, Bapakku (Sobari) dan Ibuku (Mei 

Niswati) yang telah berjasa membimbing dan membesarkan 

penulis. 

6. Orang Tua Dari Istriku Bapakku (Atmo Sugio Pranoto) dan 

Ibuku (Siti Fatonah) yang selalu memberikan dukungan 

moril untuk terus berkarya. 

7. Istriku (Elok Sukmawati, SSi) tercinta, yang telah merelakan 

sebagian waktunya yang selalu menjadi inspirasi dan 

motivasi. 
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Penulis menyadari bahwa isi dari buku ini masih banyak 

kekurangan dan kesalahan. Kritik dan saran yang membangun 

untuk perbaikan sangat penulis harapkan. Pada akhirnya, 

penulis berharap semoga karya ini bermanfaat dan menjadi 

kontribusi bagi pengembangan model pendidikan karakter. 

 

 

Purwokerto, November 2020 

Irfan Fatkhurohman, M.Pd 
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