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Alkisah pada suatu masa, terdapat kerajaan satwa 
Lembak Sebokor yang damai dan sejahtera. Kerajaan 

ini dipimpin oleh Ratu Harimau yang bijaksana. Wilayah 
kerajaan dipenuhi hutan belantara, padang rumput, 

perbukitan, sungai yang jernih dan rawa gambut. Rakyat 
kerajaan Lembak Sebokor terdiri dari beberapa suku 

yaitu, suku Harimau, suku Gajah, suku Elang, suku Belida 
dan Suku Gabus. Meskipun berbeda-beda suku, mereka 

saling bekerjasama dan tolong-menolong.
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Ratu Harimau sangat memperhatikan 
pendidikan bagi rakyatnya. Di dekat istana 
rimbanya didirikanlah sekolah dan Ratu 

Harimau menjadi gurunya. Semua anak-anak 
satwa dari suku satwa apapun bersekolah 

disitu dengan riang gembira. 
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Kerajaan satwa Lembak Sebokor juga memiliki tentara untuk 
melindungi kerajaan. Tentara kerajaan dipimpin oleh Panglima 

Gajah yang kuat.

Panglima Gajah berpenampilan sederhana, namun agak pemarah. 
Ketika sedang tidak bertugas, Panglima Gajah senang berkebun 
dan bertani, sebagaimana kehidupan suku Gajah lainnya. Suku 

Gajah memiliki kebun-kebun karet yang ditanami berseling-seling 
dengan nanas, rumput, kopi dan lain-lain. Kadang kala di musim 

kering mereka juga membersihkan lahan dengan api secara 
cermat dan terkendali untuk menanam rumput, yang mereka sebut 
sonor. Ibu-ibu suku Gajah juga senang menganyam kerajinan tikar 

dari rumput purun.
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Kehidupan rakyat di kerajaan Lembak Sebokor berjalan tertib 
dan damai. Senapati Elang selalu mengawasi agar tidak ada 

perselisihan. Senapati Elang sangat cermat dan bijaksana dalam 
menghadapi permasalahan sehari-hari masyarakat kerajaan.

Senapati Elang juga bertugas untuk mengamati iklim dan cuaca 
kerajaan. Pada musim kering yang panjang, Senapati Elang 

memastikan tidak ada masyarakat yang menggunakan api secara 
sembarangan untuk membersihkan lahan. 
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Sungai-sungai di wilayah kerajaan Lembak Sebokor dihuni oleh 
suku Belida yang memiliki kemampuan mengendalikan air sungai. 

Suku ini dipimpin oleh Putri Belida yang anggun dan memiliki 
keahlian mengobati satwa yang sakit.

Agak jauh dari alur sungai, terdapat rawa-rawa gambut yang 
dihuni oleh Suku Gabus yang memiliki kemampuan mengendalikan 
lumpur gambut. Suku Gabus dipimpin oleh Pangeran Gabus yang 

ceria dan jenaka.
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Kerajaan satwa Lembak Sebokor berbatasan dengan Kerajaan 
Pisang Maju yang dipimpin oleh Raja Beruk Api yang serakah. 

Wilayah kerajaan Pisang Maju dipenuhi perkebunan pisang 
yang dahulu merupakan hutan-hutan yang hijau penuh pepohonan. 

Sebagian wilayahnya merupakan daerah rawa gambut yang 
berbatasan langsung dengan wilayah suku Gabus.

Kerajaan Pisang Maju dihuni oleh Suku Beruk dan Suku 
Monyet memiliki kemampuan mengendalikan api dan juga terkenal 

sebagai pandai besi dan tukang kayu.
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Raja Beruk Api ingin menguasai pasar pisang dunia. Hutan di 
Kerajaan Pisang Maju sudah banyak yang hancur untuk dirubah 
menjadi perkebunan pisang. Anak-anak suku Beruk dan Suku 

Monyet sangat sedih tak dapat lagi bermain-main dan berkejaran 
di cabang-cabang pepohonan. 

Tak ada yang berani melawan Raja Beruk Api yang kejam. 
Raja ini dibantu oleh 5 Panglima Monyet yang tak kalah kejam.

Untuk memperluas perkebunannya, Raja Beruk Api 
mengeringkan hutan rawa gambut di sekitar kerajaan Pisang Maju 
dengan membuat kanal-kanal besar dan kemudian membakarnya.
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Kanal yang dibuat di sekitar wilayah kerajaan Pisang Maju, 
ternyata juga membuat rawa gambut di wilayah suku Gabus 

menjadi kering. Masyarakat suku Gabus banyak yang mengungsi 
karena kekeringan dan rumah-rumahnya ikut terbakar.

Semakin banyak laporan pertengkaran antara masyarakat 
suku Gabus dengan prajurit Suku Beruk dan Suku Monyet. Asap 

pembakaran yang pekat juga mengganggu suku Elang dalam 
berburu. Sekolah Ratu Harimau-pun kadang harus diliburkan 
karena banyak anak-anak satwa menderita infeksi saluran 

pernafasan.
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Ratu Harimau sangat murka melihat penderitaan rakyatnya. 
Dia kemudian menemui Raja Beruk Api dan memintanya untuk 
menghentikan merusak hutan-hutan dan membakari rawa-rawa 
gambut karena sangat merugikan masyarakat kerajaan satwa 

Lembak Sebokor.

Raja Beruk Api dengan sombong menolak permintaan Ratu 
Harimau, bahkan para panglima monyetnya melemparkan kulit 

pisang ke arah Ratu Harimau.

Ratu Harimau yang semakin murka kemudian menyatakan 
perang melawan kerajaan Pisang Maju.
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Perangpun pecah! Raja Beruk Api bersama 5 Panglima Monyet, 
membawa pasukannya ke arah perbatasan kerajaan Lembak 

Sebokor dengan membawa senjata andalan mereka yaitu pelontar 
bola api. Mereka juga membakar sisa-sisa tumbuhan yang telah 
kering di rawa-rawa gambut sehingga asap pekat membumbung 

tinggi.

Ratu Harimau bersama Panglima Gajah telah bersiap di 
bentengnya. Pertempuran berlangsung seru, kedua pihak saling 

menyerang.
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Untuk melindungi benteng dari bola-bola api, Ratu Harimau 
memerintahkan Pangeran Gabus dan pengawal Putri Belida untuk 

melapisi benteng dengan lumpur basah. 

Putri Belida terlihat sibuk merawat para prajurit yang terluka. 
Sedangkan Senapati Elang bersama prajuritnya terus terbang 

untuk menghalau lontaran bola-bola api dengan lemparan pedang 
gandanya. Namun, asap tebal menutupi pasukan musuh yang terus 

melontarkan bola-bola api ke arah benteng pasukan kerajaan 
Lembak Sebokor.
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Pada malam hari, ketika pasukan Raja Beruk Api lengah, 
Pangeran Gabus bersama prajurit dan beberapa pengawal Putri 

Belida menyelinap ke kanal-kanal yang dibuat oleh pasukan 
Panglima Monyet.

Pangeran Gabus dan prajuritnya kemudian membendung 
ujung-ujung kanal  dengan lumpur. Para pengawal Putri Belida 
membantu mengisi kanal-kanal yang telah terbendung tersebut 
dengan air sungai supaya gambut selalu basah dan tidak mudah 

terbakar.
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Pada keesokan paginya, pertempuran kembali berkobar. 
Pasukan Raja Beruk Api kebingungan karena mereka tidak dapat 
membakar gambut lagi. Mereka kaget karena rawa gambut tiba-

tiba telah basah kembali.

Asap telah hilang, Ratu Harimau dapat melihat gerakan 
pasukan Raja Beruk Api. Raja Beruk Api yang semakin 

kebingungan  memerintahkan 5 Panglima Monyet beserta 
pasukannya untuk maju menyerbu benteng. Ratu Harimau dengan 

tangkas berlari menuju menara benteng dan mengaum keras 
sehingga menakuti pasukan musuh hingga mundur dan tercerai 

berai.
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Melihat pasukannya mundur dan tercerai-berai, Raja Beruk Api 
beserta 5 Panglima Monyetnya mengeroyok Ratu Harimau. Melihat 

Ratu Harimau dikeroyok, Panglima Gajah dan Pangeran Gabus 
dengan sigap membantu dengan jurus andalannya. Panglima Gajah 
yang bersenjatakan tongkat gada mampu melumpuhkan 3 Panglima 
Monyet dengan silat kuntau, sedangkan 2 Panglima Monyet lainya 
dikalahkan dengan kekuatan bayangan lumpur gambut yang dimiliki 

Pangeran Gabus.
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Pertarungan Ratu Harimau melawan Raja Beruk Api 
berlangsung seru. Pukulan-pukulan panas dan berapi dari Raja 

Beruk Api beberapa kali dapat dihindari dengan tangkas oleh Ratu 
Harimau.

Tiba-tiba Ratu Harimau bergerak sedikit mundur dan membuka 
kedua lengannya lebar. Raja Beruk Api terkecoh, dia meluncurkan 
pukulan api ke arah Ratu Harimau. Namun diluar dugaan, Ratu 
Harimau dapat menghindar, bahkan membalas memukul rahang 
dan mengait kakinya hingga Raja Beruk Api jatuh tersungkur.
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Raja Beruk Api tak mampu berdiri lagi dan menyerah kalah. 
Ratu Harimau yang bijaksana mengampuni semua perbuatan Raja 

Beruk Api. 

Raja Beruk Api menyesal telah menghina masyarakat kerajaan 
Lembak Sebokor, untuk menebus kesalahannya, dia mengirimkan 

putra dan putrinya untuk belajar bersama di sekolah Ratu 
Harimau. 

Beberapa panglimanya juga belajar pertanian yang baik ke 
Suku Gajah. Raja Beruk Api juga mengirimkan tukang kayu 

terbaiknya untuk membangun kembali rumah-rumah suku Gabus 
yang terbakar akibat ulah pasukannya.
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Perkebunan masyarakat kerajaan Pisang Maju semakin baik, 
mereka tidak hanya menanam pisang. Secara berselang-seling 

telah ditanami dengan tanaman buah, tanaman kayu hutan, 
tanaman obat, kopi gambut dan lain-lain. Anak-anak Suku Beruk 

dan Suku Monyet kembali bergembira karena banyak pohon untuk 
tempat bermain-main. 

Hutan rawa gambut di wilayah kerajaan Pisang Maju juga 
sangat dijaga dan dilindungi. Mereka belajar dari suku Gajah 
untuk tidak lagi secara sembarangan membersihkan lahan dan 

kebun menggunakan api. 
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Tidak terasa 5 tahun berlalu, putra dan putri Raja 
Beruk Api yang bersekolah di Sekolah Ratu Harimau telah 

menyelesaikan pendidikannya. Raja Beruk Api sangat 
bergembira untuk menjemput putra-putrinya. Dia mengunjungi 

istana Ratu Harimau dengan membawa banyak hadiah yang 
berharga dan buah-buahan hasil kebun kerajaannya.

Ratu Harimau juga menyambut sahabatnya dengan 
gembira. Ratu mengadakan jamuan makan malam bersama 
dengan menu masakan andalan kerajaan yaitu pempek dan 

pindang ikan. Semuanya bergembira. 
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