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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 pelang-
garan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial, dipi-
dana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 
(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 un-
tuk 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 un-
tuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana den-
da paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pemba-
jakan, 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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Ada empat dinding, satu lantai, dan satu atap, yang 

membentuk satu ruangan. Dan ruangan itu berisi 

satu kompor berkarat, lemari piring, satu meja, tiga atau 

empat kursi, dan dua tempat tidur. Paman Henry dan Bibi 

Em memiliki tempat tidur besar di satu sudut, dan Dorothy 

menempati tempat tidur kecil di sudut lainnya. Sama sekali 

tidak ada loteng, dan tidak ada ruang bawah tanah—hanya 

sebuah lubang kecil yang digali di lantai, lubang yang disebut 

ruang badai, yang dimasuki keluarga itu seandainya muncul 

 

Badai

Dorothy tinggal di tengah-tengah padang 
rumput luas di Kansas bersama Paman Henry, 

yang seorang petani, dan Bibi Em, istri sang 
paman. Rumah mereka kecil, karena kayu untuk 

membangun rumah harus diangkut dengan 
gerobak berkilo-kilo jauhnya.
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badai dahsyat yang cukup kuat untuk menghancurkan setiap 

bangunan yang dilewatinya. lubang itu bisa dimasuki lewat 

pintu tingkap di tengah lantai, ada tangga yang mengarah 

ke ruang sempit dan gelap di bawah sana.

Saat berdiri di ambang pintu dan memandang ke se

keliling, yang dapat Dorothy lihat hanyalah padang rumput 

kelabu yang luas di setiap sisi. Tidak ada satu pun pohon atau 

rumah yang menghiasi hamparan lahan rata yang luas dan 

membentang hingga kaki langit di segala arah. Matahari 

telah membakar lahan yang telah dibajak itu menjadi 

hamparan berwarna kelabu, dengan retakanretakan kecil 

di sepanjang bentangannya. Bahkan rerumputannya tidak 

berwarna hijau, karena terik telah membakar helaihelainya 

hingga memiliki warna kelabu yang sama dengan yang ter

lihat di manamana. Dulu rumah mereka dicat, tapi matahari 

membuat catnya melepuh dan hujan melarutkannya, dan 

kini rumah itu samasama muram dan kelabu seperti segala 

sesuatu yang ada di sana.

Saat datang ke situ untuk menetap, Bibi Em adalah 

seorang istri yang terlihat muda dan cantik. Tapi matahari 

dan angin juga telah mengubahnya. Keduanya telah me

rampas kilau mata Bibi Em dan memberinya warna kelabu 
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l.  frAnK BAuM 3

yang datar, keduanya telah merenggut rona merah dari pipi 

dan bibir Bibi Em hingga ikut berwarna kelabu. Sekarang 

dia terlihat kurus juga cekung, dan tidak pernah tersenyum. 

Ketika Dorothy, seorang anak yatim piatu, baru datang 

untuk tinggal dengannya, Bibi Em begitu terperanjat dengan 

tawa anak itu hingga dia menjerit dan menekan satu tangan 

ke dada setiap kali mendengar suara riang Dorothy. Dan 

dia masih tetap memandang gadis kecil itu dengan heran 

karena ada yang bisa membuat Dorothy tertawa.

Paman Henry tidak pernah tertawa. Dia bekerja keras dari 

pagi sampai malam dan tidak mengenal kegembiraan. Dia 

juga berwarna kelabu, mulai dari janggut panjang sampai 

sepatu botnya yang kasar, dan dia terlihat galak juga serius, 

serta jarang bicara.

Toto yang membuat Dorothy tertawa dan mem buat nya 

tidak berubah menjadi semuram segala sesuatu yang ada 

di se keliling nya. Toto tidak berwarna kelabu, dia seekor 

anjing kecil berwarna hitam, dengan bulu panjang dan 

halus juga mata hitam kecil yang bersinar riang di setiap sisi 

hidung nya yang mungil dan lucu. Toto bermain sepanjang 

hari, dan Dorothy ikut bermain bersamanya, Dorothy juga 

sangat menyayanginya.
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Tapi hari ini mereka tidak bermain. Paman Henry duduk 

di ambang pintu dan memandang cemas ke langit yang lebih 

kelabu daripada biasanya. Dorothy berdiri di sisi dalam 

pintu sambil menggendong Toto, dan ikut memandang ke 

langit. Bibi Em sedang mencuci piring.

Paman Henry dan Dorothy mendengar lolongan lirih 

angin dari ujung utara, lalu melihat rerumputan yang tinggi 

meriak membentuk gelombang untuk menyambut badai 

yang akan datang. Kini terdengar siulan keras di udara 

dari arah selatan, ketika berpaling, mereka melihat riak di 

rerumputan yang juga datang dari arah selatan.

Paman Henry tibatiba berdiri.

“Badai akan datang, Em,” serunya ke sang istri. “Aku 

akan pergi mengurus hewanhewan ternak.” lalu dia berlari 

menuju kandang tempat sapi dan kuda berada.

Bibi Em berhenti bekerja lalu beranjak ke pintu. lewat 

sekali pandang saja dia sudah bisa tahu bahaya yang 

menjelang.

“Cepat, Dorothy!” teriaknya. “lari ke lubang di lantai!”

Toto melompat turun dari gendongan Dorothy lalu 

bersembunyi di kolong tempat tidur, Dorothy beranjak 

untuk meraih si anjing. Bibi Em, yang sangat ketakutan, 
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membuka pintu tingkap di lantai kuatkuat lalu menuruni 

tangga untuk masuk ke lubang kecil dan gelap itu. Akhirnya 

Dorothy berhasil menangkap Toto dan hendak menyusul 

bibinya. Saat dia baru separuh jalan menyeberangi ruangan, 

terdengar pekikan angin yang nyaring, dan rumah itu 

berguncang begitu kuat sampaisampai Dorothy kehilangan 

pijakan lalu tibatiba terduduk di lantai.

lalu hal aneh terjadi.

rumah itu berputar dua atau tiga kali dan perlahan 

terangkat tinggi. Dorothy merasa seolah sedang menaiki 

balon udara.

Angin utara dan selatan bertemu di tempat rumah itu 

berdiri, membuat tempat itu menjadi pusat badai. Di 

tengah badai, udara nyaris tidak bergerak, tapi tekanan 

besar dari embusan angin di setiap sisinya membuat rumah 

itu semakin lama terangkat semakin tinggi hingga berada 

di puncak badai. rumah itu tetap berada di atas sebelum 

diterbangkan angin begitu jauh semudah meniup sehelai 

bulu.

Sekeliling Dorothy begitu gelap, dan tiupan angin 

melolong dengan menakutkan, tapi Dorothy merasa dirinya 

melaju dengan sangat ringan. Setelah beberapa kali pusaran 
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pertama, dan satu kali ketika rumah itu bergerak sangat 

miring, dia merasa seolah sedang diayun dengan lembut, 

seperti bayi dalam buaian.

Toto tidak menyukai itu. Si anjing berlarian ke sana 

kemari di dalam ruangan, sambil menyalak keras. Tapi 

Dorothy duduk diam di lantai dan menunggu untuk melihat 

apa yang akan terjadi.

Toto sempat berlari terlalu dekat dengan pintu tingkap 

yang terbuka, lalu terjatuh ke dalamnya. Awalnya Dorothy 

mengira dia sudah kehilangan anjingnya. namun tak 

lama kemudian dia melihat sebelah telinga Toto men

cuat melewati lubang. Ternyata tekanan udara yang kuat 

mem buat anjing itu tidak terjatuh. Dorothy merangkak 

menghampiri lubang, meraih telinga Toto, dan menarik 

anjing itu kembali ke dalam ruangan, lalu menutup pintu 

tingkap agar tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi.

Jam demi jam berlalu, dan perlahan Dorothy mampu 

mengatasi ketakutannya. Tapi dia merasa sangat kesepian, 

embusan angin menjerit begitu nyaring hingga nyaris 

membuatnya tuli. Awalnya Dorothy bertanyatanya apakah 

dia akan hancur berkepingkeping saat rumah itu jatuh, 

tapi seiring waktu yang berlalu tanpa terjadi sesuatu yang 
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mengerikan, dia tidak lagi merasa cemas dan memutuskan 

untuk menunggu dengan tenang dan melihat apa yang akan 

terjadi kemudian. Akhirnya dia merangkak menyusuri lantai 

yang berayunayun ke arah tempat tidurnya, lalu berbaring 

di atasnya, Toto mengikuti dan berbaring di sisinya.

walaupun rumah itu berayunayun dan embusan angin 

terus melolong, tak butuh waktu lama bagi Dorothy untuk 

memejamkan mata dan tertidur pulas.
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Guncangan itu membuat napas Dorothy tercekat dan 

dia bertanyatanya apa yang terjadi. Toto menempel

kan hidung mungilnya yang dingin ke wajah Dorothy lalu 

mendengking sedih. Dorothy duduk lalu menyadari kalau 

rumah itu tidak bergerak, sua sana sekelilingnya juga tidak 

gelap, karena ada terik matahari yang terpancar dari jendela 

dan membanjiri ruang  an kecil itu. Si gadis kecil melompat 

turun dari tempat tidur lalu berlari dan membuka pintu 

sementara Toto membuntutinya.

Perundingan dengan  
Para Munchkin

Dorothy terbangun karena sebuah guncangan, 
yang begitu tiba-tiba dan dahsyat hingga dia 
dia bisa saja cedera seandainya tidak sedang 

berbaring di tempat tidur empuk. 
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