
 

Pagi yang cerah di tengah hutan tropis Kalimantan dekat dengan 

kota Kutai mengalir Sungai Mahakam.  Sungai Mahakam berair keruh 

karena mengandung tanah yang subur dari hulu sungai.  

"Tralalatrilili..!" seekor beruang madu hitam bernama Bubu 

sedang mencari makan dengan ceria. Bubu mempunyai bulu 

berwarna hitam pendek dan mempunyai tanda di dadanya yang 

berbentuk seperti huruf U dan berwarna kuning keemasan. Bubu 

tinggal di sebuah gua di Bukit Kapur, dan suka makan buah-buahan 

dan madu.  

Jauh di dalam hutan, terdapat sebuah sarang lebah yang 

bergantung di pohon ulin dekat tepi sungai. Sarangnya seperti bola 

dan mempunyai lubang ditengahnya tempat para lebah keluar 

masuk. Para lebah madu dipimpin oleh Ratu Zana.  Ratu Zana 

bertubuh paling besar di antara lebah-lebah lainnya.  

"Wahai para lebah! Sekarang sudah masuk musim hujan, tetap 

semangat dan bekerjalah dengan giat," pinta Ratu Zana. 

"Siaaap Ratu!" jawab para lebah bersamaan. 

Ketika sedang asyik bekerja, salah satu lebah melihat Bubu dari 

kejauhan.  

"Hey Bubu!" Salah satu lebah menyapa Bubu.  

"Haloo para lebah!" sapa Bubu kembali. 

Ratu yang melihat Bubu datang segera menghampiri. "Kemana 

saja kamu beberapa hari ini tidak kelihatan, Bubu?"  

"Hujan terus Ratu, jadi aku tidur saja di gua," jawab Bubu 

dengan tersenyum. 
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Mantika Renata Maris 



 

"Selamat pagi dunia!" seru Gea dengan suara yang kencang 

sekali. Semua hewan terbangun mendengar suara Gea yang cukup 

mengganggu. Mereka memang terganggu, namun tidak ada yang 

berkomentar tentang seruan Gea. Matahari sudah naik, tetapi masih 

terlalu pagi untuk beraktivitas. 

"Kakak berisik sekali! Aku masih ingin tidur," sungut Gei, adik 

Gea, yang masih setengah tidur.  

Gea hanya tertawa pelan melihat tingkah laku adiknya itu. 

Gea adalah seekor burung gelatik jawa. Seperti kebanyakan 

burung gelatik jawa lainnya, Gea memiliki bulu abu-abu. Kepalanya 

berwarna hitam, dengan warna putih di bagian pipinya. Warna 

paruh dan kakinya sama, yaitu kemerah-merahan. Ekornya panjang 

dan berwarna hitam. Dadanya putih keabu-abuan. Gea memiliki 

kemampuan yang tidak ditemukan di burung gelatik jawa lain, yaitu 

ia dapat terbang lebih bagus, lebih kuat, dan lebih cepat. Dalam 

lomba terbang pun, ia selalu menang. Tak heran, Gea sering 

menyombongkan kemampuannya itu.  

Gea tinggal di salah satu dahan pohon terbesar di salah satu 

hutan di Jawa bersama Mama Gelatik dan Gei.  Gei, adik Gea hanya 

terpaut empat hari umurnya. Kebanyakan burung gelatik jawa 

lainnya tinggal di pohon yang sama, tetapi di dahan berbeda. Pohon 

itu rimbun sekali, sehingga para pemburu tidak mudah menangkap 

burung-burung yang bersembunyi di balik daun-daun dan batang-

batang pohon tersebut.  

Salah satu hobi Gea adalah terbang. Bukan sembarangan 

terbang, tetapi terbang di dekat para pemburu!  

  



 

 

 

  

Arwana yang  

Tidak Sempurna 

Farradyna Putri 



 

 

Sejak kecil, aku sangat dekat dengan saudara dan saudariku. 

Kami semua menetas di sebuah akuarium yang sangat besar, 

walaupun mungkin terlihat kecil dari luar. Kedua orang tuaku adalah 

ikan arwana emas yang sangat cantik, begitu juga aku dan semua 

saudara dan saudariku. Banyak juga ikan arwana lain yang bisa aku 

lihat di akuarium kami. Mereka tidak kalah cantiknya. Setelah aku 

perhatikan, aku rasa itulah alasan kami ini dijadikan ikan hias. 

 “Dulu, kalian mempunyai kakak. Mereka mirip sekali dengan 

kalian, tetapi kemudian kakak dan banyak yang lain dilepas ke 

sungai,” Mama bercerita. 

Sebelum aku sempat bertanya, mama melanjutkan. ”Kira-kira 

sih, mereka dilepas karena cacat atau tidak sempurna,” Mama 

katakan dengan nada tidak yakin.  

Aku sangat berharap bahwa aku sudah ada pada saat itu, 

sehingga aku bisa lihat apa yang terjadi sebenarnya.  

Itu adalah salah satu hal yang aku takuti.  Aku tidak mau 

dipisahkan dari keluargaku yang sangat aku cintai. Saudara dan 

saudariku berkata bahwa mereka tidak peduli jika aku cacat atau 

tidak. Mereka berkata bahwa aku itu sempurna apa adanya. Aku 

percaya dengan perkataan mereka dan aku juga tidak peduli jika 

mempunyai saudara atau saudari yang cacat. Mereka adalah 

keluargaku dan aku tumbuh besar dengan mereka. Aku akan terima 

mereka apa adanya. 

 


