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Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang bernama Desa Kema, hiduplah dua 

sahabat, Keker si kerbau dan Kuku si kuda. Desa Kema merupakan desa kecil yang 

cukup maju. Di desa ini terdapat sawah-sawah milik penduduk dengan pohon-pohon 

kelapa di sekitarnya. Para penduduk sehari-harinya memakan nasi hasil panen dari 

sawah di desa mereka sendiri. Keker dan Kuku sudah bersahabat sejak kecil dan suka 

bermain bersama. Setiap pagi, Keker pergi bekerja membantu Pak Tani membajak 

sawah, sedangkan Kuku bekerja menarik delman Pak Kusir. Tempat mereka bekerja pun 

berdekatan.  

Suatu hari, Kuku menghampiri Keker di sawah Pak Tani. 

"Hai, Keker! Kamu belum istirahat? Kita makan siang dulu, yuk!" ajak Kuku. 

"Maaf, Kuku! Aku belum bisa makan siang sekarang. Pekerjaanku belum usai. 

Sawah ini harus selesai dibajak secepatnya agar Pak Tani bisa mulai menanam padi. 

Lagi pula, ini masih terlalu pagi untuk makan siang," jawab Keker.  

"Ah... Makan siang kan tidak perlu menunggu sampai tengah hari, Ker. Sekarang 

juga tidak apa-apa, kok. Lelah sekali menarik delman dari pagi. Lebih baik aku makan 

dan istirahat dulu. Hahahaha! Ya sudah, aku pergi makan dulu, ya!" sahut Kuku. 

Keker merasa bersalah kepada Kuku karena tidak bisa menemaninya makan 

siang, dan ia memilih untuk melanjutkan pekerjaannya sampai waktu makan tiba. 

Waktu terus berjalan dan 2 jam pun berlalu. Kuku baru saja selesai makan dan istirahat. 

Dalam perjalanan kembali ke tempat kerjanya, Kuku melewati sawah Pak Tani. Ia pun 

berhenti dan terkejut melihat hasil bajakan Keker yang sungguh rapi. Kuku melihat Keker 

dan Pak Tani sedang berbincang-bincang lalu diam-diam ia menguping pembicaraan 

mereka. 
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petualangan pipi 

dari raja ampat 
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Di lautan Raja Ampat yang luas, biru, bersih dan indah, hiduplah seekor Ikan 

Bendera kecil bernama Pipi.  Pipi hidup bahagia bersama keluarga dan kawanan ikan 

lainnya. Tempat tinggal Pipi di terumbu karang lautan Raja Ampat yang terletak di 

dekat pulau Papua di Indonesia bagian Timur. 

 kita segera pergi, jangan sampai kita terlambat datang ke pesta ulang 

tahun la menghampiri Pipi ke rumahnya. 

 

ut pasang kita sudah kembali ala 

berusaha meyakinkan Pipi.  

-senang di sana. Rana membuat pesta yang sangat meriah. 

Makanan di sana pasti enak- membujuk Pipi.  Pipi tidak bisa menolak ajakan 

Lala, lalu mereka pun pergi bersama. 

 

 

Pipi membalas dengan senyuman dan sesekali melirik ke arah Lala.  

Karena merasa lelah berenang dan mengantuk, Pipi tertidur di pasir dasar laut. 

 

Lala terus berenang  

Karena tidak ada jawaban dari Pipi, Lala tersadar bahwa dia telah jauh 

meninggalkan Pipi.  
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Di sisi selatan hutan lebat di Kalimantan Barat, hiduplah Roja, seekor anak 

rangkong gading beserta kedua orangtuanya.  Menjadi anak tunggal membuat Roja 

manja dan malas. Kegiatannya sehari-hari hanyalah diisi dengan bermain bersama 

teman-temannya. Roja tidak pernah mau belajar mencari makanannya sendiri, apalagi 

belajar membuat sarang. 

 

di suatu pagi.  

bisa b  

 

 -susah belajar mencari makanan sendiri? Kan ada Ayah 

dan Ibu yang selalu menyiapkan makanan ku. Semua teman-temanku juga belum bisa 

dalam hati sambil berlalu meninggalkan kedua orangtuanya. 

Ayah dan Ibu Roja merasa sedih melihat kelakuan anak mereka. Sebenarnya, 

mereka hanya ingin mengajarkan Roja kemampuan dasar dalam bertahan hidup 

mandiri. 

Pada suatu hari, keluarga Roja pergi mengunjungi kerabat mereka yang tinggal 

di sisi utara hutan. Perjalanan panjang yang mereka tempuh terasa menyenangkan 

ditemani dengan rimbunnya pepohonan, gemuruh air terjun, kicau burung saling 

bersahutan, dan suara angin berhembus. 

 


