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Pada suatu pagi Nur memetik pisang di 
kebunnya yang terletakdi tepi hutan. Di 
kejauhan dia dapat mendengar suara 
gergaji mesin. Tiba-tiba seekor kelelawar 
terbang melewatinya. 

Itu Gema sahabatnya, yand sedang terbang 
berputar-putar dengan sangat panik. 

Gema, 
mangapa 
engkau 
keluar 
siang hari 
begini? 
Bukankah 
seharusnya 
kamu 
istirahat? 

Aku mendegar suara menyeramkan 
saat aku sedang beristirahat di 
tempatku bertengger.  Ada seorang 
pria dengan gergaji mesin. Dia ingin 
menebang rumahku. Oh Nur! 
Tolong bantu aku! 

Nur mengikuti Gema ke dalam 
hutan dan mereka menemui 
tetangga Nur, Pak Azis yang akan 
menebang sebatang pohon. 

Pak Azis, apa yang 
sedang Bapak lakukan? 
Tolong berhenti Pak! 
Pohon itu rumah Gema. 

Gema? 
Siapa 

Gema? 

Aku 

Ugh…Siap
a mahluk 
jelek itu? 

Aku kelelawar. Aku tinggal 
di dalam lubang pohon itu. 
Tolong jangan tebang 
rumahku. 

Pak Azis, Bapak kasar sekali! Dia 
tidak jelek tapi unik. Saya pikir 
dia cantik. Coba perhatikan 
hidungnya yang luar biasa dan 
kukunya yang panjang. 

Oh, Aku harap 
bisa seperti itu. 
Sehingga Aku 
dapat terbang 
berkeliling hutan. 
Coba bayangkan! 

Nyamuk-nyamuk 
pengganggu! 

Kelelawar 
jelek, 
menggangu 
pekerjaank
u saja…Ah! 

Tahukah Bapak kalau kelelawar 
sangat penting perannya? Mari 
ikuti Aku Pak! Bapak akan Aku 
ajak bertemu beberapa temanku. 
Mereka biasanya instirahat di 
siang hari, tapi mereka tidak akan 
keberatan jika kita berkunjung. 

 

Baiklah, sebagai 
awalan, Aku adalah 
kelelawar 
insektivora 

Jadi, apa yang 
menjadikan 
kelelawar 
sangat spesial? 

Kelelawar 
apa? 

Insektivora. Artinya 
aku memakan 
serangga. 
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Itu sebabnya Aku memiliki hidung yang 
besar dan lucu ini. Aku 
berteriak/mengeluarkan suara melalui 
hidung ini dan berdasarkan hasil 
pantulan dari suara itu Aku dapat 
mengetahui letak benda-benda, bahkan 
disaat gelap. Kami menyebut teknik ini, 
ekolokasi. Teknik ini hebat sekali untuk 
menangkap nyamuk-nyamuk yang 
lezat. Perhatikan ini! 

Gema lalu mendemonstrasikan 
teknik ekolokasinya. Dia 
menyambar nyamuk di udara 
tepat sebelum hewan tersebut 
menggigit Pak Azis. 

Apakah nyamuk itu sudah 
hilang? Aku sudah tidak 
mendengarnya lagi. 

Wow! Terima kasih Gema! Bapak 
pikir kalian para kelelawar 
adalah hama yang merusak 
ladang kami dan menyebarkan 
penyakit. 

Wah itu salah Pak! 
Kalian semua sama 
saja! Selalu takut 
pada semua hal 
yang tidak kalian 
mengerti! 

Nur: Jadi 
itu 
sebabny
a kamu 
terbang 
pada 
saat 

 
 

 

Gema:  Jadi, keberadaan kelelawar 
pemting bukan. Kami adalah 
pengontrol serangga yang luar 
biasa!! 

Pak Azis: Maksudmu mesin penghisap 
  

Nur: Pak Azis menggangu tempat 
bertengger milik Gema. Dia ingin 
menebang pohon milik Gema lalu 
menjual kayunya. Dia pikir kelelawar 
tidak penting, Jadi Gema menunjukkan 
kepada kami betapa pentingnya 

   
 

Pak Azis: Gema memakan serangga 
penggangu. Itu berguna, tetapi Aku 
anggap kau tidak penting untuk 
seekor mahluk yang hidup di tempat 
yang gelap, lembab dan bau ini. 
 

Pak Azis! Bapak kasar sekali! Gua 
ini nyaman dan dingin. 

Coba jelaskan kepadanya kelelawar 
seperti apa engkau Polly. 

Gema: Tidak. Temanku 
Polly tinggal di gua ini. 
Dia memakan nektar 
dan serbuk sari. Polly! 
Polly! Bangun Polly! 

Pak Azis: Apakah 
semua kelelawar 
makan serangga? 

Polly : Sssst!! Kamu akan 
membangunkan anakku! Aku 
sudah seharian menyusui dan 

    
 

 

Gema:  Yup! Aku dapat memakan 600 
nyamuk dalam satu jam.  

Pak Azis: Jadi, semakin banyak kelelawar 
maka akan semakin sedikit kita digigit 
oleh serangga meneyeramkan ini. 

Pak Azis: Ya ampun! 
Panjang sekali lidah dan 
hidungmu! Aku belum 
pernah melihat sesuatu 
yang seperti itu. 

Polly : Gema, apa yang 
kau lakukan diluar sana 
siang hari begini?melihat 
sesuatu yang seperti itu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aku adalah kelelawar Pemakan nectar. 
Itu artinya aku makan nektar dan 
serbuk sari dari bunga. 

kelelawar 
apa? 
 

Itu sebabnya hidung dan 
lidahku panjang, sehingga 
aku dapat mencapai bagian 

bunga yang 
mengandung 
nektar dan 
serbuk sari. 
Nektar favoritku 
berasal dari 
bunga Durian. 

Pak Azis: Kamu menolong kami 
menghasilkan buah favoritku- Durian. Itu 

  

Polly: ya, beberapa kelelawar melakukan 
itu. Teman kami Fruity, si kelelawar 
buah memakan buah. Dia tinggal di 
cabang tertinggi pohon yang terletak di 
sana. Coba tanyakan kepada Dia tentang 
hal itu. 

Pak Azis: 
Bukankah 
kelelawar 
juga 
memakan 
buah? 

Kami menyerbuki 
tanaman sehingga 
memproduksi buah. 

Jadi, 
keberadaan 
kelelawar 
penting 
bujan 

Pak Azis: tetapi aku pernah mendengar 
kalian memakan buah dari kebun-
kebun, berarti kalian adalah hama! 

Nur, Pak Azis dan Gema meninggalkan gua 
untuk menemui Fruity. Kelelawar buah 
besar yang sedang beristirahat di Cabang 
pohon tinggi. 

Bukanlah cara yang 
baik membangunkan 
kelelawar di siang 
hari dengan cara 
menghinanya. 

Oh…Aku tidak 
tahu. Banyak 
sekali 
jenisnya. 
Tergantung 
juga pada 
musim. 

Hei Fruity! Berapa 
banyak jenis buah-
buahan yang kamu 
makan? 

Bukan seperti itu Pak Azis. 
Bapak salah mengartikannya! 
Apakah Bapak belum mengerti 
juga? Manusia membutuhkan 
SEMUA kelelawar! Beri tahu 
dia Fruity. 

Tetapi aku pernah 
mendengar kalian 
memakan buah dari 
kebun-kebun, berarti 
kalian adalah hama! 

Pak Azis: Gema telah menunjukkan kami peran 
kelelawar yang bermanfaat bagi manusia.  

Kelelawar 
insektivora memakan 
serangga penggangu, 
kelelawar pemakan 
nektar menyerbuki 
bunga sehingga 
tumbuhan 
menghasilkan buah. 

Petani tidak dapat menjual 
buah yang sudah matang 
karena buah itu akan 
busuk sebelum mereka 
dapat menjualnya. Lagi 
pula beberapa petani 
menutup buah mereka 
dengan jaring sehingga 
kelelawar pergi ke tempat 
lain untuk mencari buah. 
 

Baiklah, misalkan 
Aku hanya 
memakan buah 
yang matang saja. 

Itu tidak begitu buruk, 
kita dapat hidup 
berdampingan. 

Kita hanya perlu memastikan 
semuanya cukup sehingga kita 
dapat berbagi! 

Wow! Aku pikir hanya lebah 
dan kupu-kupu saja yang 
memakan nektar! Apakah 
itu berarti kamu juga 
menyerbukinya? 

ya! Pada saat aku makan, Aku 
menerobos masuk kedalam 
bunga dan serbuk sari 
menempel ditubuhku. Pada 
saat aku terbang menuju 
tanaman lain serbuk sari tadi 
menempel di bunga tanaman 
tersebut. Hal ini membuat 
tanaman menghasilkan buah. 
Nektar favoritku berasal dari 
buah Durian. 

Aku akan 
menjadi pohon 
suatu hari 
nanti! 
 

Aku sudah mengatasi hal itu. 
Pada saat aku memakan buah, 
biji dari buah itu juga ku makan. 
Apa yang masuk harus keluar, 
bukan? Aku mengeluarkan biji-
biji yang aku makan lewat 
kotoranku dan mereka akan 
tumbuh menjadi pohon-pohon 
buah baru. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruity dan teman-
temannya 
menyebarkan biji yang 
mereka makan di 
sekitar hutan sehingga 
pohon-pohon 

JIKA KITA MENOLONG 
KELELAWAR, MEREKA 
AKAN MENOLONG 
KITA JUGA! 

Bagaimana dengan kamu? 
Bagaimana kamu menolong Gema 
dan teman-temannya?   
 
Beritahu teman-temanmu betapa 
pentingnya peran kelelawar sehingga 
mereka dapat mengerti… 

Pak Azis dan Nur 
pulang ke rumah 
mereka sementara itu 
Gema tertidur di 
lubang pohonnya. 

Kamu benar Nur. Keberadaan 
kelelawar sangat penting bagi 
kita. Maafkan Bapak yang telah 
menggangu kamu ya, Gema. 
Terima kasih telah mengajak 
Bapak untuk bertemu tema-
temanmu. Nur, mari kita pulang 
dan biarkan Gema beristirahat. 
Mimpi yang indah Gema! 
 

Aduh, Aku lelah sekali! Aku sudah 
bangun seharian padahal 
seharusnya istirahat. Aku tidak 
akan punya tenaga untuk mencari 
makan malam ini! Aku harus 
pulang dan istirahat di pohonku 

Kasiha
n Gema 

Gema, Nur dan Pak Azis 
meninggalkan Fruity sehingga 
dapat istirahat dan mencari makan 
lagi nanti malam. Sepanjang 
perjalanan pulang melewati hutan 
Pak Azis merenung 

Ada apa pak Azis? 

pemakan serangga, tidak ada 
kelelawar penyerbuk dan tidak ada 
kelelawar yang menyebarkan biji-
bijian pohon buah sehingga mereka 
dapat tumbuh 

Jika Aku 
menebang 
pohon-
pohon 
yang 
dibutuhkn 
kelelawar 
maka 
tidak ada 
kelelawar 

Jadi, keberadaan kelelawar penting 
bukan! Bapak membutuhkan 
mereka sehingga akan lebih banyak 
lagi pohon yang tumbuh 
 

baru dapat tumbuh. Itu sebabnya 
banyak sekali jenis tumbuhan yang 
berbeda sepanjang tahun. Semua 
tumbuhan ini Bapak dapatkan 
secara gratis dan Bapak ingin 
menebangnya? 

Pada saat malam tiba dan juga pada 
malam-malam berikutnya kelelawar-
kelelawar yang berbeda terbang 
meninggalkan tenggeran dan melakukan 
pekerjaannya seperti biasa, memakan 
serangga-serangga, menyerbuki bunga-
bunga dan menyebarkan biji-bijian di 
hutan dan perkebunan di sekitarnya. 
 

Pada waktu makan malam, Pak 
Aziz memakan buah 
kesukaannya. Nur  
memberitahu keluarga serta 
temannya tentang 
petualangannya hari ini 

 


