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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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Bab I

“Ah, Robin. Kebodohan apalagi yang kau lakukan? 
Apakah kau memotong kayu bakar?” Demikian 

pertanyaan Master Hugh Fitzooth, Pengawas 
Hutan Raja di Locksley, ketika memasuki 

rumahnya. 

Wajah Robin sedikit memerah. “Ini anak panah, Yah,” 
jawabnya, sambil memeriksa salah satu anak panah 

buatannya. 
Nyonya Fitzooth tersenyum ke anaknya ketika bangkit untuk 

menghampiri suaminya. “Oleh-oleh apa yang Ayah bawakan 
untuk kami hari ini,” tanyanya dengan nada riang. 

Wajah Fitzooth sedikit muram. “Hanya diriku saja, Bu, 
“jawabnya.

“Ah, itu sudah cukup bagiku dan Robin!” kata istrinya 
sambil tertawa. “Ayo, lepaskan sepatumu, dan berikan panah 
dan tempat anak panahmu. Oh ya, Hugh. Aku punya berita 
untukmu. George Gamewell mengirimkan kurir hari ini. Dia 
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mengajakku dan Robin untuk pergi ke pekan raya.” Istrinya 
enggan memberitahukan hal yang sebenarnya. 

“Mustahil,” sergah si Pengawas Hutan. Kemudian dia ber-
tanya-tanya. “Ah, aku jadi ingin tahu angin apa yang membuat 
Squire kita itu bersikap bersahabat terhadapku?” lanjutnya. 
“Apakah kita berutang pajak kepadanya?” 

“Kau bersikap tidak adil kepada George Montfichet, Hugh, 
dia orang yang terbuka dan jujur. Apalagi dia itu kakakku.” 
Istrinya berbicara dengan nada keras, kesal karena suaminya 
seperti meremehkan kabar yang disampaikannya. “Montfichet 
itu berdarah Norman. Jadi, kau tidak perlu bersikap masam 
terhadapnya.”

“Aku juga sama baiknya dengan semua Montfichet dan 
De Veres, Nyonya, karena aku orang Saxon murni,” balas 
Fitzooth dengan nada marah,” dan akan tiba waktunya mereka 
menge tahui hal itu. Athelstane si Saxon punya peluang untuk                                 
menjadi raja, saat Henry wafat. Sama seperti Richard dari 
Acquitaine, yang bodoh dan sesat itu. Jika saat itu tiba, kami 
akan dihormati. Squire George Gamewell akan mengirimkan 
utusan khusus bagiku, itu sudah pasti.” 

“Omong-omong, sudah ada persiapan penyambutan ba-
gimu sekarang di rumah kakakku,” kata Nyonya Fitzooth, 
menyesali kata-kata pedasnya. “Montfichet mengundang kita 
semua ke Gamewell; ini surat undangannya. Kau bisa mem-
bacanya sendiri,” katanya seraya mengambil kartu un-
dangan dari balik pakaiannya dan menyerahkannya kepada                                            
suaminya. 

Hugh berjalan ke arah pintu yang terbuka untuk membacanya. 
Keningnya berkerut saat dia berusaha keras mengartikan gaya 
tulisan berhias Norman. “Aku sedang tidak berminat untuk 
membaca tulisan bergaya ini, Bu. Kalau kau ada waktu, bacakan 
saja surat ini kepadaku nanti.”
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Nada bicara Hugh kembali menjadi lembut, karena dia 
melihat bagaimana Robin menyibukkan dirinya sendiri di 
sepanjang waktu. “Ayo kita makan, Bu. Aku yakin kita semua 
sudah lapar setelah hari yang panasnya menyengat ini.” 

“Aku sudah membuat banyak panah, Yah. Ayah mau 
melihatnya?” tanya Robin.

“Pasti, Nak, setelah Ayah menghabiskan makanan ini. Ayo, 
duduk, Bu. Duduk, Robin. Setelah makan kita akan mengobrol.” 

Robin membantu ibunya untuk menyalakan obor dari kain 
rami. Kelihatannya jarinya lebih tangkas dalam mengerjakan hal 
ini daripada membuat anak panah. Fitzooth, sambil menyuap 
makanan, memeriksa satu demi satu anak panah buatan Robin. 
Kebanyakan belum baik buatannya dan mendapat ejekannya. 
Hanya lima yang bisa dipakai. Sisanya dibuang begitu saja ke 
perapian yang menyala. 

“Robin, menurut Ayah kau tidak akan pernah menjadi 
seorang pemanah yang baik! Batang seperti ini hanya cocok 
untuk menjadi kayu bakar!”

“Panah itu cukup baik, Hugh,” sela istrinya. 
“Aha, ini dia!” pekik Fitzooth, dengan penuh kemenangan. 

“Tangan pemanah sejati tidak dipandang dari keindahan seba-
tang anak panah, Bu, melainkan kelurusan dan kekerasan busur. 
Robin memang dapat melepaskan anak panah dengan baik, dan 
Ayah tidak mempermasalahkan keterampilannya. Namun dia 
masih belum bisa membuatkan Ayah sebuah anak panah yang 
Ayah sukai.”

“Ah, menurutku anak-anak panah yang dibuatnya sudah 
baik,” kata Nyonya Fitzooth, tetap bersikeras. “Tidak semua 
orang diberikan bakat untuk membuat panah seperti yang Ayah 
miliki. Namun Robinku masih memiliki bakat yang lain. Dia 
dapat bermain harpa dengan baik, dan menyanyikanmu lagu 
yang indah….”
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Namun, Fitzooth pasti masih menggerutu. “Ayah lebih 
suka jarimu dapat menarik busur daripada menjentikkan senar 
harpa, Robin,” gerutunya. “Namun, masih ada waktu untuk 
mempelajarinya. Kini, tolong bacakan surat dari saudara kita.”

Robin, yang ingin menebus kesalahannya dalam membuat 
anak panah, membuka surat undangan itu di atas meja, dan 
membacanya keras-keras: 

“Dari George, Bangsawan Montfichet, dari Puri Gamewell,           
di dekat Nottingham, Squire dari Hundreds of Sandwell dan 
Sherwood, menyampaikan salam dan mendoakan berkat Allah bagi 
adiknya, Eleanor dan suaminya, Tuan Hugh Fitzooth, Pengawas 
Hutan Raja di Locksley. Semoga kalian baik-baik saja. Aku me-
nyurati kalian karena ingin agar kalian berdua mengunjungiku di 
Gamewell, besok pagi, hari kelima bulan Juni. Jangan lupa untuk 
membawa anak kalian, keponakanku, Robin. Akan diadakan 
pekan raya di Nottingham selama tiga hari pada minggu ini. Kami 
mengharapkan adanya pertunjukan luar biasa di sana. 

Menontonnya pasti akan memberikannya kepuasan dan penge-
tahuan (bukankah orang yang bijaksana adalah orang yang me-
lihat keajaiban?). Karena itu, aku benar-benar mengharapkan ke-
hadiran kalian. Aku juga memohon agar Robin diizinkan tinggal 
bersamaku paling tidak selama setahun, karena aku sendirian dan 
tidak punya anak. Aku akan merawatnya seperti anakku sendiri, 
dan akan mengembalikannya kepada kalian pada bulan Juni tahun 
berikutnya. 

Aku mengirimkan surat ini melalui Warrenton, pengawalku, 
yang akan membawakan padaku jawaban kalian.

Ditulis oleh tangan kami di Gamewell, hari ke-4 Juni, tahun 
seribu seratus delapan puluh delapan yang diberkati. 

(Tertanda) 
MONTFICHET.”
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Suara jernih Robin terhenti dan ruangan menjadi hening. 
Fitzooth menebak bahwa baik anak dan istrinya dengan cemas 
menunggu keputusannya. Namun dia orang yang memiliki  
harga diri tinggi sehingga dia tidak dapat segera menyetujui 
undangan yang sopan itu. 

Pendiriannya sendiri sudah kuat. Tidak ada sesuatu pun 
yang dapat menggerakkan Fitzooth untuk bercampur dengan 
kelompok kelas atas Nottingham sementara klaimnya atas 
tanah Broadweald, di Lancashire, tidak diakui. Itu cerita lama. 
Sekalipun, melihat jabatannya sebagai Pengawas Hutan di 
Locksley, Hugh Fitzooth dapat memperoleh posisi terhormat 
di daerah, dia menganggap dirinya bukan orang yang berguna 
apabila dia tidak dapat memperoleh jabatan yang lebih baik. 

Dia tidak boleh berada di Broadweald karena dianggap                    
tidak memiliki gelar yang memadai, demikian keputusan peng-
adilan, dan Fitzooth yang angkuh itu terpaksa menerima ke-
putusan mereka. Sang raja sangat tertarik dengan tanahnya, tanah 
yang luas, yang berada di Daerah Palatine di Inggris, dan hal itu 
menimbul kan kegemparan di istana. Saat Fitzooth gagal mem per-
tahankan nya, Henry, yang tidak ingin membuat masalah dengan 
rak yat nya yang keturunan Saxon, kemudian mengangkatnya 
untuk men  jaga sebagian hutan Sherwood, di Nottingham.

Jadi, Fitzooth, si “pemilik” tanah itu terpaksa tinggal 
di  Locksley, sebuah desa kecil di pinggiran hutan itu, dan 
menjalankan tugas remeh yang diberikan kepadanya. Di tempat 
ini dia berusaha menghilangkan rasa sakit hatinya dalam 
kesendirian selama beberapa tahun. Kemudian, pada suatu hari, 
dia bertemu dengan Eleanor Montfichet dalam suatu perburuan 
di hutan. Hugh  jatuh cinta kepada Eleanor, dan wanita itu 
memberikannya cinta sejati yang sederhana. 

Mereka pasangan yang ganjil, yang disatukan oleh Takdir. 
Namun tidak seorang pun yang bisa mengatakan bahwa mereka 
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pasangan yang tidak bahagia. Setelah mereka menikah, lahirlah 
Robin yang bermata biru, dan mereka sangat menyayanginya. 
Namun dengan berlalunya waktu, dan klaim Hugh sekali lagi 
dikesampingkan, sikap masamnya mulai muncul lagi. Kini 
mereka hidup sendirian, tanpa tetangga selain Rahib Copman-
hurst yang berjasa, yang juga seorang pertapa. Dia mengajarkan 
kebudayaan Latinnya kepada Robin, serta memberikan cukup 
pendidikan mengenai budaya Norman dan Saxon, serta bahasa               
perantaranya. 

“Bolehkah kita semua pergi besok, Yah,” seru Robin, 
memecahkan keheningan. “Aku belum pernah melihat Pekan 
Raya Nottingham, Yah. Apalagi Ayah sering berjanji akan 
membawaku ke sana.” 

“Ayah tidak bisa meninggalkan tempat ini. Ini pekerjaan Ayah, 
dan para penyamun bahkan bisa ditemukan di sini. Ayah harus 
mengawasi pekerjaan para penjaga setiap hari, dan memastikan 
tidak ada rusa yang dibunuh atau dicuri.”

Dia berhenti sejenak. Kemudian, melihat kekecewaan di wa-
jah anaknya, dia akhirnya mengalah. “Namun, karena akan ada 
pekan raya, dan Ayah sudah berjanji kepadamu, Robin, kau  
boleh pergi dengan ibumu ke Gamewell. Rahib Copmanhurst 
juga bisa ikut. Jadi, siapkan pakaianmu. Ayah ingin kau berpe-
nam pilan baik di puri saudara kita. Ayah akan mengantar 
kalian hingga Copmanhurst, dan akan mengirimkan dua orang 
pengawal untuk mengawal kalian hingga gerbang Nottingham.”

“Warrenton, pengawal kakakku, bercerita tentang gerom-
bolan penyamun di dekat Gamewell, dan bagaimana dia harus 
hati-hati melakukan perjalanan,” demikian kata Nyonya Fitzooth, 
berusaha untuk mendorong agar suaminya mau ikut serta. 

“Kalau begitu, si sherif tidak becus menjalankan tugasnya 
di hutan,” jawab Fitzooth. “Kita tidak hidup dalam ketakutan             
di sini. Namun, Ayah kira si Warrenton mengoceh untuk 
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menguji keberanian kita saja. Atau, sengaja ingin memastikan 
penolakan Ayah.”

“Tapi, kita akan pergi, bukan begitu, Yah?” tanya Robin 
khawatir, karena nada bicara ayahnya mulai berubah. 

“Ayah sudah menjanjikannya,” kata Fitzooth. “Jika rahib akan 
pergi, kalian juga harus ikut. Lebih dari itu, kalian akan dikawal, 
kalian akan tinggal di Gamewell dan mempelajari seluk-beluk 
serta keindahan istana dan kota. Belajarlah menggunakan akal 
budi serta tenagamu. Cium Ayah, Robin, lalu tidurlah. Belajar-
lah semampumu. Dan jika Warrenton dapat mengajarimu me-
manah dalam satu tahun, Ayah tidak akan meminta lebih dari 
Paman George Gamewell.”

“Ayah akan bangga kepadaku. Aku berjanji. Namun, aku 
tidak akan tinggal lebih dari satu bulan. Aku harus mengawasi 
kebun Ibu.” 

“Jangan berpikir konyol seperti itu, Robin. Dengar, Nak. 
Orang akan berbicara mengenai dirimu, dan mungkin Ayah 
masih hidup untuk mendengarkannya. Ingatlah, kau harus selalu 
bersikap adil dan jujur.” 

***
Hari masih pagi dan segar. Dari Locksley hingga perbatasan 
Hutan Sherwood tidak terlihat satu pun bangunan. 

Robin sangat riang, dan telah bangun jauh sebelum fajar 
menyingsing. Dia telah mengenakan kemejanya yang terbaik, 
kaus kaki berwarna hijau daun, dan sepatu runcingnya. Dia 
berkali-kali menarik ulur busur panahnya. Seekor bagal beban 
telah dipersiapkan untuk membawa barang bawaan, karena sang 
nyonya telah siap, pada saat-saat terakhir, menemukan kum pul-
an perhiasan dan pakaian usang yang bagus, yang masih dapat 
dikenakan di Gamewell.

Robin bersiul seperti burung. 
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“Kau senang meninggalkan Locksley, Nak?” tanya Hugh Fitzooth.
“Ya!”
“Suasana di sini memang membosankan. Apakah kau juga 

senang meninggalkan rumah?”
“Tidak, Yah. Aku hanya senang akan mengunjungi pekan 

raya. Aku pasti pulang ke rumah dalam waktu satu bulan.”
“Satu tahun, Robin, satu tahun! Dua belas bulan lagi baru      

kau dapat menemui Ayah lagi. Ayah telah menepati janji 
sekarang. Kenanglah Ayah di dalam hatimu, Robin.”

“Tentu saja, Ayah. Walaupun aku tidak terlalu senang ber-
pisah dengan Ayah.”

“Huh, jangan bicara seperti itu. Naik ke kudamu, Nyonya. 
Robin, jalan di depan. Roderick dan yang lainnya akan menun-
tun bagal. Sudahkah kalian membawa senjata?” 

“Aku membawa belatiku, Yah,” seru Robin dengan gembira.
Lalu, dengan gagah mereka meninggalkan rumah mereka 

yang terpencil di Locksley, dan satu jam kemudian mereka tiba 
di Copmanhurst. Di tempat ini hanya ada reruntuhan sebuah 
kapel dan tempat pertapaan sang rahib, sebuah bangunan batu 
yang kasar dan terdiri atas dua ruangan kecil.

Tertutup oleh sebuah pintu tinggi yang terbuat dari pohon    
ek dan dijaga oleh dua ekor anjing kurus adalah gubuk             
sederhana yang menjadi tempat tinggalnya. 

Rahib melangkah ke pintu halaman untuk menyambut 
mereka. “Selamat pagi, Bapa,” teriak Robin. “Ayo, naik kuda 
Bapa dan ikatlah anjingnya. Kita akan pergi ke Nottingham hari 
ini. Bapa akan pergi bersama kami!”

Si biarawan menggelengkan kepalanya. “Aku tidak bisa me-
ninggalkan tempat ini, Nak, demi alasan duniawi,” jawabnya 
dengan nada serius. 

“Apakah kau tidak mau menemani istri dan anakku, Bapa?” 
tanya Fitzooth.
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“George Gamewell telah mengundang Robin. Aku berharap 
kau dapat pergi dengannya, memberikannya nasihat selama 
dia berada di sana dan mengajaknya beribadah sebagaimana 
seharusnya.”

“Ayolah ikut kami, Bapa,” desak Nyonya Fitzooth juga.   
“Aku membawa kue pai isi daging lembu dan roti. Jadi, kita 
tidak akan kelaparan di jalan. Selain itu, aku juga membawa 
sebotol anggur.” 

“Tidak, terima kasih, Nak. Aku sudah tidak memikirkan hal-
hal yang duniawi. Aku akan ikut dengan kalian, karena Peng-
awas Hutan Locksley memerintahkannya. Sudah seharusnya               
aku mema tuhi orang yang ditugaskan Raja untuk mengawasi 
hutan hijau kita. Tunggulah di sini sementara aku berkemas-
kemas sebentar.” 

Sekalipun demikian, matanya bersinar mendengar perkataan 
Nyonya Fitzooth. Seseorang dapat melihat bahwa bukan hanya 
akar -akaran dan air putih saja yang disukai oleh sang rahib. 
Apalagi orangnya gemuk sekali, dengan wajah bundar keme-
rahan laksana bulan purnama. 

Hugh menyampaikan salam perpisahan singkat kepada me-
reka, sementara sang rahib mengikat anjing-anjingnya dan ber-
kata-kata lembut dengan mereka. 

Ketika sang rahib sudah siap, Fitzooth mencium istrinya 
dan memintanya bersikap tegas terhadap anak mereka. Kemu-
dian, dia memeluk Robin, dan memerintahkannya untuk 
menjaga ibunya. Robin juga diminta agar selalu bersikap hormat 
dan tenang. Selain itu, sekalipun harus sopan kepada semua 
orang, Robin diminta agar tidak tidak takut pada siapa pun                                                     
yang mengancamnya. 

“Ingatlah selalu bahwa ayahmu adalah seorang yang memiliki 
harga diri. Ini, ambillah panah buatan ayah dan belajarlah 
untuk membuat panah seperti ini. Kau memiliki tangan yang 
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mantap dan mata yang tajam. Jadilah seorang pengrajin jika                         
kau pulang ke Locksley. Ayah akan memberikanmu tugas meng  -
awasi sebagian hutan di bawah pengawasan Ayah. Nah, selamat 
jalan, sampaikan salam Ayah kepada saudara kita di Gamewell.”

Kemudian, sang Pengawas Hutan Raja membalikkan kudanya 
dan kembali menuju Locksley. Dia berhenti sebentar dan me-
nolehkan wajahnya untuk melambaikan topinya ke arah me reka. 
Lalu, sosoknya menghilang di tengah lebatnya hutan hijau itu.

Robin merasa sedih tanpa alasan jelas dan membingungkan. 
Namun sang rahib dengan tenang menikmati perjalanan me-
nuju Nottingham. Dua orang pengawal, dengan bagal, berjalan 
di depan. 

Jalan itu membelah hutan. Pada waktu tengah hari, 
mereka mencapai bagian tempat pohon-pohon tinggi berdiri        
menjulang ke angkasa.

Robin mengawasi gerak-gerik seekor rusa jantan yang sudah 
tua. Tangannya gatal ingin mencoba salah satu anak panah baru 
di busur panahnya. “Apakah semua rusa ini milik Raja, Bapa?” 
tanyanya kepada si biarawan dengan penuh pertimbangan. 

“Semua hewan liar di Sherwood adalah milik Raja kita, Nak.”
“Apakah mereka tidak tahu kalau Henry ada di sebuah negeri 

asing yang jauh, Bapa?”
“Memang. Namun dia akan kembali. Rusanya tidak boleh 

dibunuh oleh panahmu, Nak. Saat kau menjadi Pengawas            
Hutan di Locksley, menggantikan ayahmu, siapakah yang 
nantinya bisa membantahmu?”

“Ayahku tidak memanah rusa sang Raja, kecuali yang telah 
mati,” jawab Robin dengan cepat. “Ayah merawat mereka. 
Sebaliknya, dia membunuh para penyamun yang menyiksa 
atau membunuh hewan-hewan itu. Menurut Bapa, bisakah aku 
mengenai hewan itu? Dia benar-benar sasaran yang menggi-
urkan. Bisakah panahku mengenainya?”


