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Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta
(1) 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).
(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 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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CONFERENCE ROOM PLAYBOOK

MEMASUKI RUANGAN
Selama meeting, posisi kamu duduk, berdiri, bersandar, atau
jongkok berpengaruh terhadap apakah hal itu membuatmu
dipandang sebagai vice president atau senior vice president di
masa depan. Ikuti contoh ini untuk memasuki ruangan dengan
kecerdasan memancar dari dirimu.
1. Masuki ruangan; tanyakan apakah ada yang memerlukan
sesuatu. (Lihat Trik #61)
2. Tinggalkan ruangan, ambil kopi, pergi ke toilet, jangan
terburu-buru.
3. Kembali ke ruangan dengan membawa air minum dan
camilan, bahkan jika tidak ada yang meminta.
4. Duduk dekat pemimpin meeting, jadi kamu terlihat seperti
sedang membantu membawakan meeting. (Lihat Trik #33)
5. Tuliskan beberapa kata kunci di papan tulis. (Lihat Taktik
Papan Tulis)
6. Lakukan kontak mata dengan lawanmu.
7. Sandarkan punggungmu dan lihat ke langit-langit sambil
melipat tangan di balik kepalamu, seolah-olah kamu sedang memikirkan sesuatu dalam-dalam.
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MEETING
UMUM

10 KEY STRATEGIES

10 STRATEGI UTAMA
FOR
APPEARING
SMART
AGAR
TERLIHAT CERDAS
General meetings generally fall into one of three categories: painful,

Meeting-meeting
umum,
masuk
dalam
satu
useless, or soul-crushing .
Butumumnya
no matter which
of these
types
of dari tiga
kategori berikut: menyebalkan, tidak berguna, atau menyiksa jiwa.
meetings you find yourself in, you can be sure that one of these 10
Tapi apa pun jenis meeting yang kamu hadiri, satu dari sepuluh trik
tricks
willmembuatmu
make you appear
smart .
ini
akan
terlihat
cerdas.
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#1

Menggambar diagram Venn

Apa yang
tidak kita
tahu

Apa yang
kita tahu

Celah yang
bagus
Berdiri dan menggambar diagram Venn adalah cara ampuh untuk
terlihat cerdas. Tidak masalah apakah diagram Venn yang kamu
gambar sangat tidak akurat; bahkan, semakin tidak akurat, semakin baik. Bahkan sebelum kamu menaruh kembali spidolnya,
rekan-rekanmu akan mulai berdebat tentang label apa yang harusnya diberikan dan seberapa besar lingkaran itu seharusnya. Di
titik ini, kamu bisa kembali bersandar di kursi dan kembali bermain
Candy Crush.
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#2 Menerjemahkan metrik presentasi
menjadi pecahan

Sekitar 25 persen
pengguna meng-klik
tombol ini

Jadi sekitar satu
dari tiap empat
orang

Jika seseorang berkata, “Sekitar 25 persen dari semua pengguna
meng-klik tombol ini,” katakan, “Jadi sekitar satu dari tiap empat
orang,” dan buatlah catatan tentang itu. Semua orang akan mengangguk setuju, diam-diam terpesona dan iri dengan kemampuan
hitung cepatmu.
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#3 Dorong semua orang untuk
“melihat kembali”
Bisa kita lihat
kembali?

Ada titik dalam sebagian besar meeting di mana semua orang berbicara, kecuali dirimu. Saat itu terjadi, maka waktunya kamu berkata, “Teman-teman, bisa kita lihat kembali dulu?” Semua orang
akan menolehkan wajahnya, kagum dengan kemampuanmu untuk mengheningkan keributan itu. Lanjutkan dengan cepat berkata,
“Masalah apa yang sebenarnya kita coba pecahkan?” dan boom!
kamu sudah membuat dirimu terlihat cerdas lagi.
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