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Kisah Cicak dan Laba-laba 

Penulis Naskah : I Wayan Muliartha 

 

 

Durasi: ± 10 Menit  

Format: Video Animasi 

 

Di sudut dinding kamar seorang manusia, hiduplah dua ekor binatang, Si Cicak dan 

Sang Laba-laba. Si Cicak adalah binatang yang angkuh dan suka pamer. Setiap hari dia 

memamerkan keahliannya menangkap binatang dengan lidahnya yang panjang dan super 

cepat. Sementara Sang Laba-laba adalah seekor binatang yang rajin, dengan tekun dia 

membuat sarangnya. 

 

Cicak: “Hai Laba-laba, apa yang kamu kerjakan di sana?” tanya Cicak memulai 

percakapan. 

Laba-laba: “Seperti yang kau lihat, aku membuat sarang untukku dan keluargaku,” sahut 

Laba-laba dengan polosnya. 

Cicak: “Hahahahaa…”tawa Cicak ‘kadang aku kasihan dengan keluargamu, mereka 

mungkin sudah bosan melihatmu membuat sarang tanpa mencari makanan untuk 

mereka,” ejek Si Cicak 

Laba-laba: “Tapi beginilah caraku untuk mengumpulkan makanan!.”bantah Sang Laba-laba. 

Cicak: “Hei, cara yang benar mengumpulkan makanan seperti ini! Haaapp…!” Si Cicak 

menjulurkan lidahnya dan menangkap seekor laron yang terbang di sampingnya. 

“Ini baru namanya bekerja dan mencari makan. Kamu laba-laba hanya bisa 

bermalas-malasan di sarangmu!” gerutu Si Cicak. 

 

Sang Laba-laba terdiam dan meneruskan pekerjaannya. Ia tidak mau terpancing oleh 

ejekan Si Cicak. Dengan tekun ia memintal jaringnya untuk membuat sarang yang lebih besar 

lagi di sudut dinding kamar. 

Suatu hari, seperti biasa Si Cicak pergi pagi hari mencari makan untuk keluarganya 

hingga sore. Dengan kemampuannya menangkap mangsa dengan lidahnya Si Cicak selalu 

membawa pulang makanannya untuk disantap bersama dengan keluarganya. Hal itu terus dia 

lakukan tanpa membuat rencana lainnya. Laba-laba yang melihatnya pun berkata, 

 

Laba-laba: “Hai Cicak, apakah kamu membawa makanan hari ini?” tanya Laba-laba. 
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Cicak: “Tentu saja, setiap hari aku membawa banyak makanan. Besok, dua hari lagi, dan 

seterusnya pun akan begitu” balas Si Cicak pongah. 

Laba-laba: “Ya, memang benar kamu membawa banyak makanan. Tapi makanan itu hanya 

bisa kau makan untuk hari ini saja. Bagaimana jika besok kau mati? Siapakah 

yang akan membawakan anak-anakmu makanan?” tanya Laba-laba . 

 

Si Cicak terdiam dan langsung berlalu tanpa menjawab pertanyaan Sang Laba-laba. 

Dan benar sajalah, esok harinya Si Cicak mati dilahap seekor tokek besar. Malang benar 

nasib Si Cicak, dan anak-anak Si Cicak pun menangis karena tidak ada lagi yang 

membawakan mereka makanan. Si Cicak tidak berpikir meninggalkan “warisan mesin 

pencari makan” kalau-kalau terjadi apa-apa dengan dia dan keluarganya. 

Lain halnya dengan Laba-laba. Setiap hari dia berusaha membuat sarangnya hingga 

bagus dan menarik. Dalam proses pembuatan sarangnya tersebut, dia selalu mendapatkan 

cibiran dari Si Cicak. Tapi hal itu terus dia lakukan tanpa memperdulikan cibiran Si Cicak 

karena Laba-laba tahu setiap saat akan ada serangga-serangga yang terjebak di jaring laba-

labanya. Dengan serangga-serangga itulah dia bisa bersantap bersama anak-anaknya tanpa 

harus kelelahan dan merisaukan hari esok.  

Begitulah cara Sang Laba-laba untuk bertahan hidup. Setelah kematian Si Cicak 

makin banyaklah serangga, laron, dan binatang kecil lainnya yang terjebak di jaring laba-

labanya. Sang Laba-laba pun hidup bahagia bersama keluarganya dengan makanan yang 

semakin berlimpah. 

 

 

 


