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KATA PENGANTAR

Sebagian besar anak-anak usia SD mempunyai cita-cita 
yang sangat muluk. Ada yang ingin jadi dokter, polisi, 
guru, pilot, dan bahkan tidak sedikit yang bercita-cita 
ingin jadi presiden. Karena cita-cita itulah anak-anak 
jadi rajin untuk belajar dan rajin bersekolah. Tentunya 
cita-cita itu baru akan bisa dicapai setelah anak-anak 
tumbuh dewasa dengan melanjutkan pendidikannya.

Lalu, apakah anak-anak baru akan menjadi orang 
sukses setelah mereka dewasa?. Tentu saja tidak. Anak-
anak sudah bisa berbuat banyak pada usianya. Anak-
anak sudah bisa melakukan sesuatu yang mendatangkan 
kebanggaan bagi dirinya, orang tuanya, sekolahnya 
bahkan bagi negaranya. Dengan apa anak-anak bisa 
mendatangkan kebanggaan itu?. Ya dengan melakukan 
apa yang mereka mampu lakukan.



vi Penyelamat Satwa

Kumpulan cerita berjudul Penyelamat Satwa ini 
sedikit banyak akan memberi gambaran apa yang bisa 
dilakukan oleh anak-anak usia SD untuk mendatangkan 
kebanggaan. Kebanggaan itu bisa didapat dari hobi, 
minat, bakat maupun keterampilan dan kemampuan 
akademik anak. Semua anak bisa berhasil asal dia 
mau sungguh-sungguh menekuni apa yang menjadi 
keahliannya.

Penulis berharap kumpulan cerita itu akan mam-
pu member motivasi bagi anak-anak untuk mengem-
bangkan minat, hobi, bakat dan kemampuan anak agar 
anak-anak mampu berbuat banyak pada usianya. 

Tentunya semua tidak akan terlepas dari kekurang-
an, karena memang keterbatasan dan kepicikan penu-
lis. Untuk itu, mohon perkenankan maaf yang sebesar-
besarnya bagi penulis, dan semoga Allah mengampuni 
segala kesalahan serta kealpaan penulis.

Penulis
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2 Penyelamat Satwa

“Jangan, Pak. Ampun!. Indra berjanji tidak akan 
mencuri lagi.”

Tak urung keluar juga kalimat dari bibirku. Aku 
takut kalau dilaporkan kepada kepala dusun, karena 
menurut yang kudengar, hukumannya sangat berat, 
yaitu kerja di tempat Pak Wongso selama sebulan 
penuh, siang dan malam, tanpa dibayar. 

Pak Wongso adalah ketua pelestari penyu di 
kampungku. Aku tidak tahu persis kapan kelompok 
itu didirikan. Yang aku tahu, dulu waktu aku belum 
sekolah, aku dan teman-teman bebas mencari telur 
penyu. Begitu pun orang-orang kampung lainnya. Jadi 
kalau ingin makan telur, tinggal mencari di sepanjang 
pantai. Tetapi setelah ada kelompok pelestari penyu, 
banyak yang tidak berani lagi mencari telur penyu. 
Sekarang, aku dan teman-teman hanya bisa mencuri 
telur dari tempat penetasan penyu. Itu pun kalau benar-
benar aman.

“Ok. Untuk kali ini Bapak maafkan. Bapak tidak 
akan laporkan perbuatanmu itu ke kepala dusun. Tapi 
ingat, ini benar-benar yang terakhir kali. Kalau sampai 
ketangkap lagi, bisa-bisa kamu akan Bapak usir dari 
rumah ini”.

Aku benar-benar takut kalau acaman bapak sam-
pai terjadi. Baru kali ini bapak marah sehebat itu. Dulu 




