
Abing ingin memancing, 
tetapi mata pancingnya malah hilang. 

Apa yang harus Abing lakukan?
Ratna Candra Puspitasari        Ella Elviana
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Abing gelisah. 
Hari mulai terang, 

tetapi Yaki belum tiba. 

Abing tidak ingin 
batal memancing hari ini.
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Itu perahu ketinting Yaki!

banyak daun nipah. 
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Banyak pembeli 
daun nipah berdatangan. 
Yaki belum bisa menemani 

Abing memancing.

Bagaimana kalau Abing 
memancing sendiri?

Yaki mengangguk tanda setuju. 
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Abing 
memasang 
umpan ke 

mata pancing.

Uh! 
Pancing Abing tersangkut!
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Mata pancingnya hilang.
Bagaimana ini?

Yaki masih sibuk. 
Abing mencoba-coba 

mengikat mata pancing 
dan pemberat.
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Nah, selesai. Mata pancing terpasang. 
Semoga ada ikan memakan umpan.

Abing menunggu dan berharap. 
Namun ...,
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... tali pancingnya 
mengambang di air!

Mata pancing dan pemberat 
tak terlihat.

Abing mencoba lagi. 
Kali ini, ikatan harus lebih kuat.

Lalu, dia kembali menanti.

14
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Eh ...
tali pancingnya bergoyang!

Abing senang 
sekaligus ragu-ragu.

Bagaimana kalau mata 
pancing lepas lagi?
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Hore! 
Abing mendapat ikan baung! Abing senang sekali.

Ikan ini bisa dimasak asam manis.
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Abing tak sabar ingin 
menyantapnya.

Ella Elviana 
menemukan minatnya dalam ilustrasi buku anak. Sejak 2007, dia telah 
mengilustrasi puluhan buku cerita bergambar dan novel anak, tempat 
dia menemukan kejujuran, ketulusan, dan keceriaan. Cat air dan tinta 
adalah media favoritnya untuk ilustrasinya. Ella dapat dihubungi di 

Instagram @olafmurkenstein.

Ratna Candra Puspitasari adalah ibu rumah tangga sekaligus 

sejak 2008. Saat ini Ratna mengajar di kelas rendah dan sedang giat 
menekuni berbagai kegiatan menulis yang menumbuhkan minat baca 

melalui ratnacandrapuspitasari@gmail.com. 

KAMUS KECIL

ketinting  :  sejenis perahu kecil
mata pancing :   jarum bengkok di ujung 
      tali pancing
mengambang :   mengapung
menyantap  : memakan
nipah  : tanaman palem yang 

umpan  : sesuatu untuk memikat

20



Abing tak sabar ingin 
menyantapnya.

Ella Elviana 
menemukan minatnya dalam ilustrasi buku anak. Sejak 2007, dia telah 
mengilustrasi puluhan buku cerita bergambar dan novel anak, tempat 
dia menemukan kejujuran, ketulusan, dan keceriaan. Cat air dan tinta 
adalah media favoritnya untuk ilustrasinya. Ella dapat dihubungi di 

Instagram @olafmurkenstein.

Ratna Candra Puspitasari adalah ibu rumah tangga sekaligus 

sejak 2008. Saat ini Ratna mengajar di kelas rendah dan sedang giat 
menekuni berbagai kegiatan menulis yang menumbuhkan minat baca 

melalui ratnacandrapuspitasari@gmail.com. 

KAMUS KECIL

ketinting  :  sejenis perahu kecil
mata pancing :   jarum bengkok di ujung 
      tali pancing
mengambang :   mengapung
menyantap  : memakan
nipah  : tanaman palem yang 

umpan  : sesuatu untuk memikat

20



Abing ingin memancing, 
tetapi mata pancingnya malah hilang. 

Apa yang harus Abing lakukan?
Ratna Candra Puspitasari        Ella Elviana


