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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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Dia tinggal di sebuah kota kecil bernama Puddleby-

on-the-Marsh. Semua orang, tua dan muda, me-

ngenalnya dengan baik. Kapan pun dia melangkah 

menyusuri jalanan dengan mengenakan topi tingginya, 

semua orang akan berkata, “Itu dia si Dokter! Dia pria 

yang pandai.” Anjing dan anak-anak akan berlari dan 

mengikuti di belakangnya, bahkan gagak-gagak yang 

tinggal di menara gereja akan berkaok dan menganggukkan 

kepala.

 

Puddleby

Pada suatu waktu, bertahun-tahun yang lalu, saat 
semua kakek kita masih kanak-kanak, hiduplah 

seorang dokter bernama John Dolittle, M.D.  
‘M.D.’ berarti kalau dia adalah dokter sungguhan 

dan tahu banyak hal.
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rumah yang ditinggali Dokter di pinggiran kota 

berukuran cukup kecil, tapi kebunnya sangat luas dan 

memiliki halaman yang lebar juga bangku-bangku batu 

dengan pepohonan weeping-willow melengkung di atasnya. 

Adik perempuannya, Sarah Dolittle, menjadi pengurus 

rumah, tapi Dokter sendiri yang merawat kebunnya.

Dia sangat menyukai hewan dan memelihara bermacam 

hewan peliharaan. Selain ikan mas di kolam di kebunnya, 

dia memelihara kelinci-kelinci di ruang sepen, tikus-tikus 

putih di dalam piano, seekor tupai di dalam lemari linen, dan 

seekor landak di ruang bawah tanah. Dia memelihara sapi 

juga anak sapi, dan seekor kuda pincang—yang berumur 

dua puluh lima tahun—juga ayam, burung merpati, dua 

biri-biri, dan banyak hewan lain. Tapi hewan peliharaan 

kesayangannya adalah Dab-Dab si bebek, Jip si anjing, 

Gub-Gub si anak babi, Polynesia si burung beo, dan Too-

Too si burung hantu.

Adik perempuan Dokter sering menggerutu soal hewan-

hewan itu dan berkata kalau mereka membuat rumah 

be  rantakan. Suatu hari, saat seorang wanita tua dengan 

penyakit rematik datang untuk menemui Dokter, dia duduk 

di atas landak yang sedang tidur di sofa, dan dia tidak pernah 
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datang lagi untuk menemui Dokter. Si wanita tua setiap 

Sabtu berkendara jauh-jauh ke oxenthrope, satu kota lain 

berjarak lima belas kilo, untuk mendatangi dokter lain.

Kemudian si adik perempuan, Sarah Dolittle, mendekati 

Dokter dan berkata:

“John, bagaimana bisa kau berharap orang-orang sakit 

akan datang dan menemuimu kalau kau memelihara 

semua hewan ini di rumah? Dokter macam apa yang ruang 

tamunya dipenuhi landak dan tikus! Itu pasien keempat 

yang pergi karena hewan-hewan ini. Bangsawan Jenkins 

dan Pendeta juga berkata kalau mereka tidak akan pernah 

mendekati rumahmu lagi—tidak peduli sesakit apa mereka. 

Semakin hari kita semakin miskin. Kalau kau terus seperti 

ini, tidak ada orang terhormat yang akan menjadikanmu 

dokter mereka.”

“Tapi aku lebih menyukai hewan daripada ‘orang 

terhormat’,” sahut Dokter.

“Kau konyol,” sahut adiknya sebelum melangkah keluar 

ruangan.

Jadi, seiring berlalunya waktu, semakin banyak hewan 

yang dipelihara Dokter, dan semakin sedikit orang yang 

mampir untuk berobat kepadanya. Sampai akhirnya tidak 
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ada lagi yang datang—kecuali si pria penjual makanan 

kucing, yang tidak keberatan dengan hewan apa pun. Tapi 

pria itu tidak terlalu kaya dan hanya sakit setahun sekali 

yaitu di waktu natal, saat dia memberi Dokter enam pence 

untuk sebotol obat.

enam pence setahun tidak cukup untuk membiayai 

hidup, bahkan di masa itu, di zaman dahulu kala. Jika 

Dokter tidak punya uang yang disimpan di kotak uangnya, 

tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi.

Dan dia terus menambah hewan piaraan, tentu saja 

butuh biaya banyak untuk memberi mereka makan. uang 

yang dia simpan sudah semakin menipis.

Kemudian Dokter menjual pianonya, dan membiarkan 

tikus tinggal di laci meja tulis. Tapi uang yang dia dapatkan 

dari usaha itu juga mulai habis, jadi dia pun menjual setelan 

cokelat yang dia kenakan setiap hari Minggu. Dia mulai 

miskin dan semakin miskin.

Dan sekarang, saat dia melangkah menyusuri jalanan 

dengan mengenakan topi tingginya, orang-orang akan 

saling berkata, “Itu dia John Dolittle, M.D.! Dulu dia dokter 

paling terkenal di negara Barat. lihatlah dia sekarang. Dia 

tidak punya uang dan kaus kakinya dipenuhi lubang!”
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Tapi anjing dan kucing juga anak-anak masih berlarian 

mengikutinya menyusuri kota, sama seperti yang mereka 

lakukan saat Dokter masih kaya-raya.
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“Kenapa kau tidak berhenti saja menjadi dokter 

umum lalu menjadi dokter hewan?” tanya si pria 

penjual makanan kucing.

Si burung beo, Polynesia, sedang duduk di jendela sambil 

melihat ke luar ke arah hujan dan menyanyikan lagu pelaut. 

Dia berhenti menyanyi dan mulai mendengarkan.

“Dokter,” si pria penjual makanan kucing melanjutkan, 

“kau tahu semua tentang hewan, kau tahu jauh lebih 

banyak daripada para dokter hewan di sini. Buku yang kau 

 

Bahasa Hewan

Kebetulan pada suatu hari Dokter sedang duduk 
di dapur sembari bercakap-cakap dengan si 
pria penjual makanan kucing yang datang 

menemuinya karena sakit perut.
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tulis tentang kucing sangatlah hebat! Aku tidak bisa baca 

dan tulis, atau mungkin aku sendiri sudah akan menulis 

buku. Tapi istriku, Theodosia, dia orang terpelajar. Dan 

dia membacakan bukumu untukku. Buku itu luar biasa—

hanya itu yang bisa kukatakan—luar biasa. Seolah kau 

sendiri yang menjadi kucing. Kau tahu cara kucing berpikir. 

coba dengar, kau bisa mendapat banyak uang dengan 

menjadi dokter hewan. Apakah kau tahu itu? Aku akan 

meminta semua wanita tua yang memiliki kucing atau 

anjing yang sakit untuk mendatangimu. Kalau mereka tidak 

sakit dengan cukup cepat, aku bisa memasukkan sesuatu 

ke potongan daging yang kujual ke mereka dan membuat 

peliharaan mereka sakit.”

“oh, tidak,” ujar Dokter cepat-cepat. “Kau tidak boleh 

melakukan itu. Itu tidak benar.”

“oh, maksudku tidak benar-benar sakit parah,” jawab 

si pria penjual makanan kucing. “yang kumaksud hanya 

sesuatu untuk membuat hewan-hewan itu lemas. Tapi 

seperti yang kau bilang, mungkin itu tidak adil untuk 

hewan-hewan itu. Tapi mereka tetap akan sakit, karena para 

wanita tua itu selalu memberi hewan peliharaan mereka 

terlalu banyak makanan. coba dengar, semua petani di 
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sekitar sini yang memiliki kuda pincang dan biri-biri yang 

lemah, mereka semua akan datang. Jadilah dokter hewan.”

Saat si pria penjual makanan kucing sudah pergi, burung 

beo terbang dari jendela ke atas meja Dokter lalu berkata:

“orang itu masuk akal juga. Itulah yang harus kau 

lakukan. Jadilah dokter hewan. Berhentilah merawat 

manusia, kalau mereka memang tidak punya otak yang 

cukup untuk mengerti kalau kau dokter terbaik di 

dunia. rawatlah hewan, lalu orang-orang itu akan segera 

menyadarinya. Jadilah dokter hewan.”

“oh, sudah ada cukup banyak dokter hewan,” kata John 

Dolittle, sembari meletakkan pot bunga di luar ambang 

jendela agar terkena hujan.

“ya, memang banyak,” sahut Polynesia. “Tapi sama 

sekali tidak ada yang cakap. coba dengar, Dokter, aku akan 

memberitahumu sesuatu. Apakah kau tahu kalau hewan 

bisa bicara?”

“Aku tahu burung beo bisa bicara,” ujar Dokter.

“oh, kami burung beo bisa bicara dalam dua bahasa, 

bahasa manusia dan bahasa burung,” sahut Polynesia dengan 

bangga. “Kalau aku bilang, ‘Polly mau biskuit’, kau bisa 

memahamiku. Tapi coba dengar ini: Ka-ka oi-ee, fee-fee?”
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“Astaga!” seru Dokter. “Apa artinya itu?”

“Artinya: ‘Apakah buburnya sudah panas?’ dalam bahasa 

burung.”

“ya ampun! Sulit dipercaya!” kata Dokter. “Kau tidak 

pernah bicara kepadaku seperti itu sebelumnya.”

“Apa gunanya?” sahut Polynesia, sambil menyapu remah 

biskuit dari sayap kirinya. “Kau tidak akan memahamiku 

kalau aku melakukannya.”

“Beri tahu aku lebih banyak,” kata Dokter dengan sangat 

bersemangat. Dia bergegas menghampiri laci meja tulis lalu 

kembali lagi dengan membawa buku catatan dan pensil. 

“Jangan terlalu cepat, aku akan menuliskannya. Ini menarik, 

amat menarik, sesuatu yang sangat baru. Beri tahu A.B.c. 

dalam bahasa burung terlebih dulu, pelan-pelan.”

Jadi seperti itulah cara Dokter tahu kalau hewan-hewan 

memiliki bahasa sendiri dan bisa bicara satu sama lain. Dan 

sepanjang siang, di kala hujan, Polynesia duduk di meja 

dapur sambil memberitahukan kata-kata burung untuk 

dituliskan di buku.

Di waktu minum teh, saat Jip si anjing berjalan masuk, 

burung beo berkata kepada Dokter, “lihat, dia sedang 

bicara kepadamu.”
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“Bagiku kelihatannya dia sedang menggaruk telinga,” 

sahut Dokter.

“Tapi hewan-hewan tidak selalu bicara dengan mulut,” 

ujar si burung beo dengan suara melengking sambil meng-

angkat alis. “Mereka bicara dengan telinga, kaki, ekor, semua-

nya. Kadang mereka tidak ingin mengeluarkan suara. Apa kah 

sekarang kau lihat cara dia mengedutkan satu sisi hidungnya?”

“Apa artinya itu?” tanya Dokter.

“Itu berarti: ‘Tidak bisakah kau lihat kalau hujan sudah 

berhenti?’” jawab Polynesia. “Dia sedang bertanya. Anjing 

hampir selalu menggunakan hidungnya untuk bertanya.”

Setelah beberapa waktu, dengan bantuan si burung beo, 

Dokter berhasil mempelajari bahasa hewan dengan sangat 

baik hingga dia sendiri bisa bicara kepada hewan-hewan 

dan memahami semua yang mereka ucapkan. Dokter pun 

akhirnya berhenti menjadi dokter manusia.

Segera setelah si pria penjual makanan kucing memberi 

tahu semua orang bahwa John Dolittle akan menjadi dokter 

hewan, para wanita tua mulai membawa anjing pug dan 

pudel mereka yang terlalu banyak makan kue; dan para 

petani datang berkilo-kilo jauhnya untuk memeriksakan 

sapi juga domba yang sakit.
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