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Hak Cipta buku ini dimiliki oleh PT Media Pintar Kreasi
dan dilindungi oleh undang-undang.
Pasal 1 poin 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:
“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai
pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak
tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain
yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang
menerima hak tersebut secara sah.”
Setiap pelanggaran hukum atas hak cipta akan diproses
sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.
Dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan
secara komersial terhadap buku ini tanpa izin sah dari PT
Media Pintar Kreasi.
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Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:
“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau
Pemegang

Hak

Penggandaan

Cipta

dan/atau

dilarang

melakukan

Penggunaan

Secara

Komersial Ciptaan.”
Sanksi
Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta yang berbunyi:
1. Setiap

Orang

melakukan

yang

dengan

pelanggaran

hak

tanpa

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. (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak
dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang
Hak
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Cipta

melakukan

pelanggaran

hak
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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. (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. (4)

Setiap Orang yang memenuhi unsur

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana
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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
Luhut Binsar Pandjaitan mungkin menjadi salah satu
sosok penting dalam dua periode pemerintahan
Presiden Jokowi. Mantan Duta Besar Indonesia untuk
Singapura ini memang dikenal sebagai salah satu
“penjaga gawang” di kabinet Presiden Jokowi.
Sempat menjabat sebagai Kepala Staf Presiden di
awal-awal kekuasaan Jokowi, Luhut kini menjadi
pucuk utama di pos Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi – oleh para milenial
disingkat Menko Marves agar mirip-mirip dengan
sosok salah satu superhero terkuat di Marvel
Cinematic Universe: Captain Marvel.
Tapi, memang seperti itulah Luhut yang bisa ada di
mana saja dan mengurus segala bidang yang
dipercayakan oleh Presiden Jokowi padanya. Mulai
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dari urusan investasi dan hubungan dengan negara
seperti Tiongkok, hingga yang kekinian dalam hal
penanganan pandemi Covid-19.
Tak heran jika banyak pihak menyebut Luhut sebagai
salah satu menteri yang paling dipercaya dan
diandalkan

oleh

Jokowi.

Konteks

ini

juga

menggambarkan posisi politik Luhut secara personal
yang memang sangat kuat.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahkan
pernah menyebutkan bahwa jika posisi politik Luhut
di

tahun

2000-an

sekuat

sekarang,

maka

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sangat mungkin
tak akan lengser dari kekuasaannya.
Seri buku PinterPolitik kali ini merupakan kumpulan
tulisan yang berkaitan dengan jalan politik seorang
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Luhut

Binsar

Pandjaitan.

Tulisan-tulisan

ini

harapannya dapat membuka cakrawala publik terkait
puzzle-puzzle dalam kebijakan politik Luhut dan
arahnya dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
Edisi ini juga akan menjadi bagian dari seri buku
PinterPolitik

yang

merupakan

rangkuman

hasil

analisa dan pembahasan mendalam seputar berbagai
fenomena politik, figur publik, dan peristiwa penting
lainnya yang menandai perubahan politik baik secara
domestik, maupun dalam konteks internasional.
Redaksi dan Tim Penyusun
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