Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta
Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (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 dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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Hak cipta ada ditangan Penulis Andi Tenri
Ayumayasari, dan sepenuhnya dilindungi oleh Undangundang.
Dilarang mereproduksi atau mengutip sebagian maupun
seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa
persetujuan tertulis dari penulis.

Diterbitkan melalui:

www.nulisbuku.com
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terimakasih
Untuk Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa juga utusanNYA Nabi Muhammad SAW
Untuk keluargaku papah Andi Masjuni S.Pi, mamah
Sunarti Y, dan kedua adikku @andilarah_1901
@andimhaikal
Untuk idolaku @smashindonesia , @rafaell_16,
@morganoey, @ilhamfauzie, @bismakarisma,
@rangga_moela, @mrezanugrah, @dickymprasetyo
Teristimewa untuk semua sahabatku SMASHBLAST.
Juga semua fanbase-fanbase yang selalu kompak dan
SMASHBLAST yang selalu support.
Untuk semua pihak yang sudah membantu namun sulit
menyebutkan satu persatu. Pada pihak @nulisbuku atas
kesempatannya lagi untuk diterbitkan. Juga pada semua
blog yang menuliskan informasi smash dan yang sudah
mengirimkan info /fact/ artikel. Tanpa kalian buku ini
tidak akan selesai. Terimakasih.

Ttd penulis: @HimeTenry
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Nama lengkap :______________________________________
Tempat, tanggal lahir:_________________________________
Alamat: ____________________________________________
___________________________________________________
agama:_____________________________________________
Jenis kelamin:________________________________________
Sekolah/kampus :_____________________________________
Kelas/ semester:______________________________________
Makanan favorit:_____________________________________
Minuman favorit:_____________________________________
Nama orang tua:_____________________________________
Hobby:_____________________________________________
___________________________________________________
Anak ke:____________________________________________
Komunitas:__________________________________________
Member SM*SH favorite:_______________________________
Alasan:______________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
Alasan menyukai SM*SH:_____________________________
____________________________________________________
___________________________________________________

Drag your photo
Here 
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Awal Mula Munculnya
Boyband SM*SH
Seven Man As Seven Heroes adalah singkatan dari
boyband SM*SH yang beranggotakan tujuh anak muda keren,
kreatif, berbakat dan tampan. Terbentuk 10 April 2010, tujuh
anak muda yang terdiri dari Bisma, Ilham, Dicky, Morgan,
Rangga, Reza, dan Rafael melaju di tengah kontroversial.
.............................

..............................SM*SH
pada
awalnya
beranggotakan 3 orang yaitu Dicky, Ilham, dan Reza. Lalu
Morgandan Bisma masuk, lalu disusul oleh Rangga dan Rafael.
Kebanyakan dari mereka bermula dari dancer, ada juga yang
mempunyai latar belakang penyanyi, dan beberapa personel
lainnya yang pernah ikut bermain band.
.................................. . Beberapa fitnah yang menurut
saya keterlaluan adalah menyebut SM*SH (maaf) Maho alias
manusia homo. Menurut saya, itu bermula dari adanya sebuah
fitnah dari sebuah blog yang mengatakan
........................ SmashBlast terdiri dari 2 kata ‘SMASH’ yang
merujuk pada boyband SM*SH dan ‘blast’ dalam kamus bahasa
inggris, blast berarti : letusan, ledakan. hembusan. bunyi, tiupan.
Menghancurkan.
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Ada beberapa poin dari arti ‘blast’ yang akan menjadi berarti
saat diganbungkan dengan kata SM*SH karena SM*SH dan juga
SmashBlast itu seperti dua buah tali yang jika disimpulkan akan
semakin kuat tapi jika dilepaskan, kama akan putus dan lemah.

Ada awal terbentuk, profil dan fakte personil, anti
SM*SH, smashblast sampai para mantan MS;. Baca aja yuk
menarik deh. Tertarik?

UNTUK MEMBACA LEBIH LANJUT, SILAKAN PESAN
BUKUNYA YAAAAAAAAAAAAAAA DI 085696122660 atau
@SMASHNOVEL
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