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(Script by: Rani B. Kalianda) 

 
 
� ULASAN MAKNA JUDUL 

Banyak yang bertanya siapakah Ibu Pertiwi? Mengapa Ibu Pertiwi bersusah hati dan air 
matanya kerap berlinang? Apakah kaitannya antara Ibu Pertiwi dan Bumi, atau Ibu 
Pertiwi adalah Bumi itu sendiri?  
 
Dalam Buku: “Jala Sutra : Menuju Indonesia Raya ” halaman 8-9, pada abad keempat 
tahun 350 masehi, tercatat nama Ratu Pertiwi (Ibu Pertiwi) yang menurunkan silsilah 
Raja Mulawarman dari Kutai dan Raja Purnawarman dari Tarumanegara.  Kedua 
kerajaan ini mengawali lahirnya kerajaan-kerajaan di Nusantara. Jika demikian, Ibu 
Pertiwi bukanlah personifikasi, dia memang ada dan bisa dikatakan ibu kita semua, atau 
nenek moyangnya penduduk Nusantara.  

Lantas mengapa Ibu Pertiwi kerap dikaitkan dengan Bumi? Suatu hipotesa mengatakan, 
kata Bumi berasal dari bahasa Arab yang berarti Umi atau Ibu, karena peran Bumi sama 
dengan peran seorang Ibu, keduanya sama-sama melahirkan dan menumbuhkan. Jika 
demikian bisa dikatakan, Bumi adalah Ibunya kehidupan. Sementara Ibu Pertiwi adalah 
tanah tempat kita berpijak.  Secara tidak langsung keduanya adalah bagian yang tak 
terpisahkan. Menyakiti Bumi berarti menyakiti Ibu Pertiwi, melalaikan Ibu Pertiwi berarti 
mengkhianati Bumi.   

Dalam mitologi Yunani, Bumi adalah personifikasi dari Dewi Gaia, Dewi yang menjaga 
alam semesta dan memberi kemakmuran serta kehidupan. Jika Sang Dewi tersakiti, 
hilanglah kemakmuran di Bumi. Karena itu, hanya planet Bumi yang namanya berbeda,  
tidak mengambil nama Dewa-Dewi Yunani dan Romawi sebagaimana nama planet 
dalam tata surya lainnya. Barangkali ini penegasan, betapa pentingnya Bumi bagi 
kehidupan manusia. 
 
Terlepas dari mitologi itu semua,  faktanya saat ini Bumi sedang bersusah hati, hutan-
hutannya terus dipangkas hingga kerap menangis dan air matanya membanjiri pelosok 
negeri. Lautnya gelisah karena kehilangan mangrove, gelombang pasangnya mengikis 
ribuan hektar tepian tanah. Gunung-gunung pun kerap batuk, dahaknya memapas kulit 
Bumi. 
 



Padahal Bumi Pertiwi adalah salah satu wilayah yang alamnya sangat kaya. Ironisnya 
mayoritas penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan. Kota-kotanya merupakan 
tempat paling tercemar di dunia. Setiap tahun, hijaunya hutan berubah menjadi merah 
menyala karena terbakar. Ketika musim hujan tiba, bencana banjir serta longsor 
membawa petaka bagi banyak orang. 
 
 “GOLDEN PATH OF LOVE” Persembahan Cinta untuk Bumi yang dikemas dalam Live 
Music & Theatrical Perform merupakan manisfetasi rasa cinta dan prihatin yang 
mendalam pada keadaan Bumi Pertiwi saat ini.  
 
Judul Persembahan Cinta untuk Bumi yang dikedepankan adalah realitas 50 tahun 
perjalanan emas dan cinta WWF pada Bumi, pada Ibu Pertiwi terutama dalam 
pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia sekaligus menghentikan dan 
memperbaiki kerusakan lingkungan. Jika seluruh anak bangsa bergerak bersama, 
mempersembahkan cintanya pada Bumi, pada Ibu Pertiwi, dipastikan generasi sekarang 
dan mendatang akan menikmati  kesejahteraan dan kemakmuran.  
 
Bukankah orang tua yang bijak tidak sekadar mewariskan tumpukan harta melainkan 
juga dunia yang aman dan nyaman bagi anak cucunya.  Amor dei Amor fati, jika kita 
mencintai Tuhan, kita mencintai alam dan isinya. Cinta bukanlah wujud kata melainkan 
tindakan.  Mari bersama kita persembahkan cinta kita untuk Bumi, untuk Ibu Pertiwi. 
 

� PENDEKATAN ARTISTIK 
Banyak orang yang tahu tetapi lupa. Ada pula yang tahu, namun pura-pura tidak tahu. 
Dan yang lebih ironis, dia tidak tahu, namun sok tahu. Fenomena inilah salah satu 
penyebab cepatnya kerusakan Bumi. Betapa tidak, dia tahu membakar hutan akan 
mengakibatkan banjir kelak, namun dia lupa. Dia tahu jika hutan beralih fungsi akan 
mengakibatkan kerusakan ekosistem dan habitat, namun dia pura-pura tidak tahu 
karena lahan itu milik si anu dan punya si anu. Lantas bagaimana dengan yang sok tahu? 
Tentunya masing-masing dari kita bisa menerjemahkannya.  
 
Berangkat dari kenyataan itu, pendekatan artistik “Live Music & Theatrical Perform - 
GOLDEN PATH OF LOVE” Persembahan Cinta untuk Bumi dirangkai. Kekuatan alurnya 
dibangun atas rasa cinta dan perenungan bukan kemarahan apalagi penghujatan. 
Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran sebab hanya dengan kesadaran dan 
cinta, manusia bisa hidup selaras dengan alam.  

 
Strukturnya cerita terbagi dalam lima segmentasi yang saling berkaitan serta selaras 
dengan visi dan misi WWF selama 50 tahun perannya di Indonesia. Lebih dari 170 orang 
penari, model, aktor dan aktris, penyanyi dan musisi dilibatkan dalam pementasan ini. 
Pendekatan artistiknya menggunakan tiga kekuatan yaitu:  
 
• HUMAN  INTEREST 

Penggalian esensi manusia yang disajikan melaui gerak dan tari, ritual adat,  video 
mapping, musik, nyanyian, puisi dan fashion show secara impresif untuk membentuk 
persepsi dan pemahaman yang sama dalam satu atmosfir.  
 



• APPEARANCE 
Pementasan dikemas dengan pendekatan teatrikal oleh artis profesional  baik model, 
penari, penyanyi, musisi, bintang film dan seniman dalam satu thematis. 
 
 
 
• RED LINE 

Jembatan penghubung memadukan berbagai materi baik modern, etnik dan 
urban  dalam satu alur. Dengan begitu setiap materi menjadi dinamis, atraktif , 
dan impresif dan tidak berjalan sendiri-sendiri melainkan satu kesatuan dengan 
struktur penyutradaraan. 

 
Jadi jangan heran, dalam “ Live Music & Theatrical Perform - GOLDEN PATH OF 
LOVE” Persembahan Cinta untuk Bumi anda akan melihat banyak kejutan di setiap 
sekuelnya seperti bidadari yang terbang turun ke bumi, perahu-perahu khas suku 
Bajo, Asmat, dan Lamalera. Perahu-perahu itu melintasi indahnya panorama di 
negeri ini, dan banyak lagi kejutan lainnya. Dijamin dua jam pertunjukan, tak akan 
terasa lama apalagi membuat anda bosan. Pasalnya, imajinasi anda akan dibawa 
terbang melintasi ruang dan waktu yang tercipta dari keselarasan dan perpaduan 
berbagai elemen artistik yang dikerjakan oleh Rani Badri Kalianda selaku penulis 
naskah, sutradara, dan penata artistik.   
 
Tata panggung yang diimplementasikan oleh Onny Koes Harsono pun tak sekadar  
dekoratif atau wadah aktivitas atau lalu lintas adegan yang berlangsung saja 
melainkan ruang tanpa batas, karena selalu berubah-ubah, selaras dengan tempat 
peristiwa dan emosi yang diketengahkan. Perubahan detail-detail set membuat anda 
serasa hidup dalam peristiwa itu sendiri. Dua lantai struktur dasar panggung 
disimbolkan sebagai keselarasan bumi dan langit, air dan tanah serta dunia dan 
surga.  
 
Aransemen  dan ilustrasi musik yang dikerjakan secara apik oleh Viky Sianipar 
bukan hanya pengiring nyanyian, atau memperkuat ekspresi penari maupun langkah 
model belaka,  melainkan roh atau harmonisasi kehidupan dari keseluruhan adegan 
yang ditampilkan. 
  
Tata cahaya yang diprogram oleh Ferry As juga tidak sekedar penerang yang 
melahirkan  kesan mewah saja, melainkan menjadi pemisah ruang dan waktu yang 
memperkuat karakteristik para pelaku di pentas. Dengan begitu pergantian sekuel 
demi sekuel menjadi indah, estetis, dan kaya warna. 
 
Kekuatan artistik panggung yang senantiasa berubah ruang dan waktu akan di 
sinkronisasikan oleh N. Budiwahono dan Anugrah Widya melalui video mapping, 
sehingga panorama indah alam Indonesia, lebih terlihat detail-detailnya.  
 
Joko Histi Maryono, Penata Tari  lulusan IKJ ini,  memproyeksikan setiap detail 
gerakan sebagai pencerminan dari  ekspresi dan perenungan, bukan sekedar 
rangkaian gerak belaka. Baik melalui teknik yang berangkat dari akar tradisi maupun 



kontemporer. Dan diperkuat oleh Irlan Lexy yang menata lenggak-lenggok  para 
model sehingga tercipta keselarasan yang harmonis dari setiap detail gerak yang 
mereka kreasikan. 
 
Hendro Revco, dengan kemampuannya yang luar biasa menyempurnakan imajinasi 
semua talent yang tampil serasa dewi dan bidadari. Sementara itu, unsur-unsur alam 
menjadi kekuatan simbolisasi gaya rambut dikerjakannya.  

 
Raden Sirait, bertindak sebagi penata busana, sangat piawai menyelaraskan seluruh 
kebutuhan busana yang digunakan baik untuk talent, penari, penyanyi maupun 
model. Dia mengalirkan imajinasinya yang tak pernah kering sehingga keseluruhan 
busana terlihat sangat indah, unik dan berkarakter. Raden Sirait sangat paham,  
secara fisik manusia adalah wujud arstistik  yang  sangat indah lagi sempurna. Dan 
keindahan itu tercipta karena fisik manusia yang asimetris.  Dan ketidaksimetrisan 
inilah kunci kekuatan kreativitas Raden Sirait dalam mendesain kesuruhan busana 
dalam pertunjukan ini. Sebab itu, permainan motif yang berbeda antara sisi kiri dan 
sisi kanan  sangat mendasari dalam karyanya, hingga tidak akan ada busana yang 
sama tercipta.  
 
Keseluruhan adegan akan disinkronisasi satu dan lainnya oleh Jose R.Kurniawan  
sebagai show director Pagelaran “ Live Music & Theatrical Perform - GOLDEN PATH 
OF LOVE” Persembahan Cinta untuk Bumi ini. Selamat menyaksikan. 
 
 

� SINOPSIS & PLOT 
 
A. SEGMEN SATU – Introduce 

 
1. Opening Intro:    

Siluet lima orang warga pedalaman membawa tongkat, lentara, dan beban di 
punggungnya harus keluar hutan untuk mencari makan akibat ekosistem tak 
seimbang.  Lima orang pedalaman merupakan simbol betapa WWF tidak bisa 
bekerja sendiri. Perlu peran aktif masyarakat luas untuk membangun kesadaran 
bersama dalam menciptakan keselarasan antara alam dan manusia.  
 
Adegan seorang bapak menidurkan anaknya di gubuknya yang berada di puncak 
bukit di tengah hutan Kalimantan yang indah dan perawan seraya bersenandung 
mendiskripsikan keadaan Bumi dulu, kini, dan harapannya ke depan, diiringi  
sampek-alat musik khas suku Dayak.    

 
Sosok seorang bapak yang bersenandung seraya menidurkan anaknya, diiringi 
musik Sampek hendak mengingatkan kita semua untuk menjaga Ibu Pertiwi 
hingga anak-anak negeri tak lagi mendengar tangisnya. Dan para bidadari tetap 
turun ke bumi untuk bermandi cahaya mentari.  
 



Dalam adegan ini, Viky Sianipar akan berkolaborasi dengan Didi AGP yang 
memainkan suling untuk  memperkuat rasa pilu sang bapak yang menidurkan 
anaknya yang diperankan oleh seorang peranakan Dayak asli. 
 

 Bidadari Turun ke Bumi2.  
 
Harapan sang bapak tentang bumi yang indah dihadirkan lewat suasana hutan 

Dari bukit di tengah hutan,  mengalir air terjun perawan Kalimantan di pagi hari. 
yang berakhir di sebuah kolam bebatuan. Ilustrasi suara beragam mahluk hutan 
memperkuat suasana hutan Kalimantan.  
 
Saat itulah tujuh bidadari yang diperankan oleh Ardina Rasty, Asty Ananta, 
Smitha Anjani, Lucyana Zaluska, Andara Rainy, Sharena Rizki, Anneke Jody 
turun satu persatu dari langit ke kolam air terjun. Mereka melepas baju dan 
mandi di bawah air terjun sambil mengagumi keindahan hutan.  
 
Hutan Kalimantan dan tujuh bidadari merupakan simbol keindahan bumi 
sebelum dirusak oleh keserakahan manusia. 

 
Humanism B.SEGMEN DUA  -  

 
 1. OPENING INTRO 

 
Suasana tenang di sekitar air terjun di tengah hutan perawan Kalimantan tiba-
tiba gaduh. Hewan-hewan memekik ketakutan. Para bidadari yang mendengar 
suara gaduh itu pun mendadak sontak panik. Mereka bergegas meninggalkan 
hutan perawan Kalimantan yang dijamah tangan-tangan serakah manusia. 
Ekosistem hutan rusak perlahan tapi pasti. Surga itu seketika berubah menjadi 
neraka.  

 
Zaman telah berubah. Dan perubahan itu harus dijawab oleh generasi berikutnya. 
Adegan ini digambarkan dengan masuknya lima model ke panggung dengan 
menggunakan kebaya karya Raden Sirait yang didesain mewakili daerah Tesso 
Nilo - Winda (Riau), Dayak - Nadya (Kalimantan), Lamalera-Dea (NTT), Bajo-Naily 
(Sulawesi Tenggara), dan Asmat - Sinta (Papua). 
 
Ketika para model keluar panggung, muncullah seorang pria diperankan oleh  Tio  
Pakusadewo yang duduk di ayunan kayu di dalam pohon besar. Dia bermonolog 
tentang pentingnya kita (orangtua) mewariskan generasi mendatang bukan hanya 
tumpukan harta tapi juga dunia yang aman dan nyaman.  

 
Ketika kata “harta” keluar dari mulut si pria, muncullah sosok wanita muda 
diperankan oleh Inayah Wahid. Ia langsung  menyambut monolog si pria. Isinya 
mengingatkan betapa cepat dan luasnya kerusakan hutan di Bumi Pertiwi ini. Dan 



ketika hutan rusak, tanah juga rusak, sumber bahan obat-obatan lenyap, 
perekonomian jadi berat, penghuni Bumi Pertiwi akan hidup melarat. Ujung dari 
semua itu adalah kehidupan manusia di bumi bakal lenyap. 
 
Meski begitu, di tengah kegelapan masih ada setitik harapan. Si pria dan wanita 
muda mengisahkan harapan itu antara lain diterbitkan oleh para pendekar 
lingkungan bersama WWF yang berusaha mengampanyekan penyelamatan  
lingkungan. 
 
Amor dei amor fati, Jika engkau mencintai Tuhan, maka cintailah alam dan 
seluruh isinya. Itulah pesan yang digarisbawahi dalam monolog ini.  

 
 
 

 2. TESSO NILO 
Tesso Nilo, Riau di masa lalu adalah surga. Sungai meliuk-liuk seperti tubuh 
bidadari yang kerap dijelajahi perahu bermotor. Hutan yang terdiri dari beraneka 
tanaman tumbuh subur selama berabad-abad. Di sinilah, gajah, tiger ringer, dan 
aneka satwa hidup damai berdampingan dengan masyarakat yang tinggal di Desa 
Kuala Napu. 
 
Hutan menyediakan segalanya buat masyarakat Kuala Napu. Ketika lidah mereka 
ingin mencecap madu, mereka bisa mengambilnya dari alam. Namun, semua 
dilakukan dengan segenap penghormatan pada alam. Madu diambil dengan 
sebuah ritual berupa nyanyian dan tarian.  Di atas panggung, senandung ritual itu 
dibawakan penyanyi Ubiet.  
 
Tesso Nilo yang subur dan damai kini tinggal menjadi kenangan. Tesso Nilo 
sekarang seperti seorang ibu yang sekarat lantaran terus dijamah dan diperkosa. 
Mahluk-mahluk yang berlindung di ketiak sang ibu seperti gajah dan tiger rider 
pun pergi mencari daerah yang lebih aman. Saat itulah mereka berhadapan 
dengan manusia.  

 
 3. HUTAN GAMBUT & SUKU DAYAK  

 
Di sebuah hutan Kalimantan,  terdengar riuh suara teriakan khas suku Dayak. 
Mereka menari gembira usai menanam padi sambil berdoa agar benih yang 
ditanam di hutan kelak memberikan butir padi  yang melimpah. Itu sebabnya 

Dayak Bahau dan Dayak mereka menggelar Topeng Hudog—tarian ritual  
Modang—yang setiap gerakannya dipercaya turun dari khayangan. Hudog digelar 
agar manusia memperoleh kekuatan untuk mengatasi gangguan hama perusak.  

 
Orang Dayak mengajarkan pada kita bagaimana memanfaatkan hutan dengan 
rasa hormat. Mereka membuka hutan secukupnya untuk menanam padi. Mereka 
mengundang dewa-dewi untuk menuntun mereka untuk mengelola hutan. Sebab 
mereka percaya hutan adalah sumber kehidupan.  



 
Tanpa rasa hormat, pengelolaan hutan secara besar-besaran hanya menimbulkan 
kerusakan termasuk kemarau nan panjang. Saat suasana hutan berubah kering 
kerontang muncullah Rio Febrian di atas bebatuan di antara pohon-pohon yang 
meranggas.  
 
Dia mengingatkan kita semua agar belajar dari kearifan lokal orang Dayak dalam 
mengelola alam.  Dia juga mengingatkan bahwa hutan Kalimantan menyimpan 
lahan gambut sangat besar yang sangat penting bagi kelanjutan hidup manusia. 
Saat musim hujan, gambut menyimpan air. Saat kemarau, cadangan air itu 
dilepaskan untuk kelangsungan hidup manusia.  
 
Pembukaan hutan secara besar-besaran dan penambangan batu bara secara 
serampangan telah mengikis lahan gambut.  Hutan pun seketika berubah menjadi 
tungku api yang siap membakar dunia.  

 
Untuk menegaskan hal ini, Rio Febrian, Miki AFI, Rio Silaen & Topodade 
menyanyikan lagu Kemarau milik Rollies yang potongan syairnya berbunyi: 
mengapa/ mengapa hutanku hilang/ dan tak pernah tumbuh lagi. 

 
 

 3. PAPUA DARAT & SUKU ASMAT 
 
Dalam gelap, terlihat dua pasang kaki berwarna putih lincah menarikan tarian Asmat 
tanpa iringan bunyi-bunyian dan musik. Ketika suasana panggung yang gelap 
berubah terang, muncullah Edo Kondologit menyanyikan lirik pertama lagu Yamco 
Rambe Yamco tanpa iringan musik. Lalu dia  mengisahkan tentang kepiawaian suku 
Asmat yang mampu membuat patung tanpa sketsa. Maklum, buat suku Asmat 
mengukir patung adalah cara mereka berkomunikasi dengan leluhur di alam lain. 
Komunikasi itu dimungkinkan sebab mereka mengenal tiga konsep alam yakni Amat 
Ow Capinmi (alam kehidupan sekarang), Dampu Ow Campinmi (alam persinggahan 
roh), dan Safar (surga). 

 
Suku Asmat juga punya kearifan lokal terutama dalam membuka hutan untuk 
bercocok tanam. Mereka senantiasa memberi tanda khusus keberadaan setiap suku 
sehingga setiap suku menjaga keberadaan hutan mereka. Buat mereka hutan adalah 
sumber kehidupan dan alam persinggahan roh sebelum masuk ke surga. 
 
Begitu Edo Kondologit mengucapkan kata surga, terdengar riuh teriakan khas Asmat 
di panggung. Mereka bergerak bebas membentuk komposisi tari Yamco Rambe 
Yamco. Sementara itu, Jamaica Cafe menyanyikan senandung khas Asmat. Jamaica 
Cafe dan Edo Kondologit lantas menyanyikan lagu Yamco Rambe Yamco bersama-

 sama.
 



 JAMURSBA MEDI4. PAPUA LAUT –  
 

Jamursba Medi yang indah. Di situlah penyu belimbing berumah di sela-sela 
perjalanan panjangnya menjelajah dunia. Di Jamursba penyu belimbing bertelur 
untuk memastikan kelangsungan hidup kaumnya di dunia. Ironisnya, justru di sinilah, 
di tempat yang indah, telur penyu belimbing diburu lantaran dipercaya berkhasiat 
obat. Akibatnya, generasi baru penyu belimbing tidak menetas. Populasi penyu 
belimbing pun perlahan tapi pasti merosot akibat ulah manusia.  
 
Penyu yang tersisa pun hidup dalam sepi. Mereka terpaksa menjelajahi dunia sendiri. 
Kesendirian penyu di adegan ini diungkapkan lewat lagu “Damai Bersamamu” yang 
dinyanyikan Putri Ayu di atas sebuah perahu. 
 
 
 

 SULTENG5. SUKU BAJO –  
 
Laut yang berombak di pagi hari yang berlangit jingga. Debur ombak terdengar silih 
berganti. Di antara suara ombak itu terdengar lamat-lamat mantra orang Bajo 
mengiringi perahu berisi pasangan suami istri Bajo yang baru saja dianugerahi anak. 
Sang ibu langsung memandikan bayi itu dengan air laut sambil bersenandung: 
“Ibumu adalah laut. Jagalah laut seperti kamu menjaga ibu kandungmu. Bapak akan 
mengajarkan cara membaca angin, ombak,  dan aneka hewan laut yang boleh 
engkau ambil secukupnya untuk makan.”  

 
Suami-istri itu menyimbolkan generasi masa lalu Bajo yang selalu mengembara ke 
mana angin meniup perahu mereka. Mereka menjelajah samudera berwarna biru 
dan toska yang indah. Mereka membiarkan anak-anak mereka berenang dan 
bercengkerama dengan mahluk laut yang beraneka. 
 
Tapi itu dulu. Ketika bayi Bajo tadi tumbuh besar, dia mendapati laut yang 
dikenalkan orangtuanya telah berubah keruh, ikan dan koral pun mati nelangsa. 
Semua itu lantaran ulah manusia.  
 
Di adegan ini, tangan serakah manusia digambarkan lewat sosok lima nelayan yang 
diperankan oleh MAX 5, mencari ikan dengan bom sambil tertawa-tawa dan 
menyanyikan lagu “Nenek Moyangku Seorang Pelaut”. Mereka tahu bom ikan akan 
memusnahkan semua, namun mereka tidak peduli. Yang penting mereka segera 
kaya raya.  
 
Karena laut yang menjadi rumahnya rusak, anak Bajo yang diperankan oleh Eko, 
terisak di sudut temaram. Dia adalah gambaran orang Bajo yang kini sendiri dan 



terasing di lautnya sendiri. Maka, dengan putus asa dia bekata, “Habis sudah laut 
kami, habis sudah tempat bermain kami, habis sudah ibu kami, habis sudah hidup 
kami. Tamat sudah riwayat kami, hilang sudah jejak kami yang kami pelihara selama 
beradab-abad.”  
 
Sebelum anak Bajo itu mati, dia minta ibu alam mengajarkan pengetahuan nenek 
moyang yang terlupa seperti berenang, menyelam, membaca arus, mencari ikan, 
membaca langit, dan bintang. “Ajarkan pula kami hidup berdampingan dengan 
alam.” 
 
Adegan ini menggambarkan dalam setiap keputusasaan tetap ada harapan asalkan 
kita mau menengok kembali kearifan nenek moyang hidup selaras dengan alam. 
 
 

6. NTT LAMALERA – 
 
Delapan orang duduk di bukit dan khusuk berdoa. Mantra-mantra dilafalkan untuk 
mengundang roh nenek moyang di atas bukit. Mereka meminta izin pada nenek 
moyang untuk memulai perburuan paus. Roh-roh pun dimintai menjadi saksi 
kesepakatan warga tentang pembagian hasil perburuan. 
 
Di pantai yang indah, empat orang menggeret kesusahan perahu ke pantai. Saat 
itulah, beberapa orang warga Lamalera membantu mereka. Ini menggambarkan 

 Mereka bahu membahu menyiapkan sifat gotong royong masyarakat Lamalera.
perahu tersebut, membetulkan layar, dan menyiapkan tombak panjang untuk 
berburu, gancu, dan tambang. Semua dilakukan dengan suka cita seperti layaknya 
orang menyambut pesta. Pemimpin spiritual lantas memercikkan air suci pada 
masyarakat yang akan ikut berburu. 

  
Dua orang bertugas memandangi jauh ke laut untuk memantau paus yang lewat. 
Mereka bergerak bergantian dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Ketika mereka 
melihat paus lewat, mereka berteriak, “Baleo...Baleo...Baleo.” 
 
Perburuan paus pun dimulai. Perahu mulai mengarungi lautan. Juru tikam 
mengambil posisi berdiri di hulu perahu sambil memegang tombak panjang yang 
diikat tali. Di belakang ada juru kemudi dan seorang asisten. Ada beberapa orang 
yang bertugas mengayuh perahu sambil merapalkan kidung doa untuk keselamatan 
dan keberhasilan. 
 
Saat itulah, Seruti Respatih dan Daniel Christianto muncul di panggung. Ivan 
berkisah, “Dulu pantang hukumnya nelayan Lamalera berburu paus di luar 
musimnya. Tetapi himpitan ekonomi telah mengubah nilai-nilai tersebut. Manusia 



yang lapar hanya berpikir makan. Begitu pula hewan yang lapar karena hancur 
ekosistemnya, tidak lagi awas dan waspada menghadapi bahaya.” 
 
Seruti Respatih menyusul dengan berkata, “Dan rasa lapar kerap membuat manusia 
seperti hewan. Sementara hewan bingung menetapkan sikapnya karena tidak 
mampu jadi manusia. Inilah potret jiwa-jiwa terjerat. Kami berada di sini untuk 
melepaskan jeratannya.” 
 
Mereka kemudian berduet menyanyikan lagu “Return to Lamalera” yang 
mengisahkan pentingnya untuk kembali pada nilai-nilai kearifan lokal nenek 
moyang. 
 
 
 
 

 The Lost GenerationC. SEGMEN TIGA  -  
 

 1. OPENING INTRO 
  
Pagi di suatu tempat. Suara angin, gemericik air sungai, kicau burung, dan bunyi-
bunyian khas orang pedalaman terdengar bergantian. Lima orang pedalaman 
berjalan dengan langkah berat. Di punggung mereka menggelantung karung-karung 
dan perbekalan hidup.  
  
Seorang perempuan yang diperankan Ine Febriyanti berdiri di atas bukit, menghadap 

Pablo Neroba – Puisi Pemenang Nobelke arah orang pedalaman. Dia berpuisi karya  
 tentang sebuah negeri yang memiliki gunung dan sungai. 

 
Lima orang pedalaman itu sontak berbarengan menoleh ke sumber suara. Lantas 
mereka berkata, “Datanglah bersamaku.” 
 
Perempuan itu menghampiri ke lima orang pedalaman. Namun, belum lagi sampai, 
tiba-tiba datang delapan laki-laki dari suku pedalaman yang lain. Mereka membawa 
bambu yang setiap saat diketukkan ke lantai. Badan mereka membungkuk, kepala 
mendongak, mulut menganga menggambarkan penderitaan. 
 
Perempuan itu sedih melihat ke delapan laki-laki. Dengan nada merintih dia berkata 
sambil memperhatikan kepergian mereka, “Siapa itu yang menderita ? Aku tak kenal, 
tapi mereka memanggilku.” 
 
Cahaya siluet membias di sebuah sudut. Ubiet dengan suara pelan dan terpatah-
patah menahan isak menyanyikan lagu anak-anak Desaku karya L. Manik. Nyanyian 



Ubiet sekaligus memperkuat puisi yang dibacakan perempuan itu tentang orang-
orang tak beruntung, lapar, kesepian, dan menantikan bantuan.  
 
Perempuan itu adalah gambaran Ibu Pertiwi yang sedang bersedih melihat anak-
anaknya (laki-laki suku pedalaman) hidup menderita karena alam dan lingkungannya 
telah rusak. 

 
2.  PICTURE OF LIFE

 
Situasi bumi saat ini. Planet ini tidak sanggup lagi menyediakan sumber kehidupan 
terutama tahun 2030. Saat itu, perbandingan antara manusia dan sumber pangan 
tidak lagi seimbang. Populasi ikan tidak lagi mencukupi kebutuhan hidup manusia 
pada tahun 2040. Satu per satu peradaban pun hilang.  Sequel ini dipaparkan 
melalui Footage. 

  
 
 
 
 
 
3.  SONG IBU PERTIWI  

Lagu Ibu Pertiwi dinyanyikan Wulan KDI, Rio Silaen, dan Voice Of Indonesia. Lagu itu 
mengiringi penari yang bergerak dinamis, atraktif, dengan speed tinggi di tengah 
gambaran keadaan bumi Indonesia yang rusak. Seluruh adegan digambarkan dengan 
penuh keharuan, heroik, namun bukan kemarahan.  

 

Journey of WWF D.SEGMEN EMPAT  - 
 

1.  OPENING INTRO
 
Di tengah cahaya merah, terdengar bunyi harpa dan biola yang dimainkan Rama 

Biola. Mereka membawakan intro lagu Indonesia Tanah Air Beta Widi - Harpa & 
disusul senandung para dalang/pawang Jawa, Bali, Sunda, Melayu, Timur. Suara 
biola dan dalang menghasilkan nada ritmik yang indah. 
 
 

 

 2. PROSA LESTARI BY EFRANSYAH- CEO WWF Indonesia 
 
Panggung menghadirkan suasana temaram ketika muncul dua perempuan dari dua 
generasi yang berbeda. Perempuan tua – Ratna Riantiarno dan muda – Adinia 



Wirasti. Kedua perempuan itu berdialog lewat puisi. Perempuan dari generasi tua 
bertutur tentang makna kata lestari—sebuah kata yang mudah diucapkan, manis di 
lidah,  tapi sulit diwujudkan. Lestari adalah cerminan hukum alam, keteraturan 
hubungan, dan ketergantungan sesama mahluk hidup. Dan untuk mencapai makna 
lestari, semua ketidakseimbangan harus ditata ulang. Dengan begitu bumi akan 
berdendang riang. 

Keselarasan antara hidup manusia dan alam digambarkan dengan gerak tari empat 
penari dari dua generasi yang berbeda. Dua penari generasi tua membawakan tarian 
dengan teknik dasar tari tradisi. Gerakannya sedikit, lembut, tapi sarat makna. Dua 
penari generasi muda membawakan gerak tari kontemporer yang lebih dinamis.  

Kolaborasi mereka juga menggambarkan makna kata lestari, hidup bersisian secara 
harmonis, saling menghormati, saling berbagi cinta dan pengetahuan, mengucap 
syukur pada sang pencipta. Dua generasi yang berbeda itu menegaskan bahwa 
lestari adalah aku, kau, dan kita semua. Lestari adalah mantra kehidupan manusia.  

 

 

 

 

 
Indonesia Global Leadership  E.SEGMEN LIMA  - 

 
1.  OPENING INTRO

 
Musik ritmik mengiringi dua penari di tengah cahaya benderang. Dua penari lainnya 
muncul. Mereka bertemu dengan dua penari sebelumnya, lantas menyatu dalam 
komposisi tarian yang menggambarkan cinta dan kedamaian. Gerak mereka unik, 
energik, dan dinamis.  
 

2.  RATU PERI TURUN KE BUMI
 
Para peri turun dari langit. Keempat penari itu berlutut di depan sebuah pintu istana. 
Para peri juga ikut berlutut. Adegan ini menggambarkan penyambutan Ratu Peri 
yang diperankan oleh Prissia Nasution, diiringi lima peri yang diperankan oleh model 
berbusana hewan yang hidup di surga Gajah (Christina Borries), Harimau  (Kiki), 
Badak (Meidy), Penyu (Wulan), dan Orang Utan (Paula) bersama turun dari langit 
tuk bertemu dengan Ibu Pertiwi yang diperankan oleh Nungky Kusumastuti.  
 
Kemunculan Ibu Pertiwi ke panggung mengendarai kereta kencana yang berkarakter 
burung garuda,  yang ditarik empat pria tegap dan empat wanita yang membawa 
kipas serta arak-arakan.  
 



Dalam adegan ini, Ratu Peri berpesan pada Ibu Pertiwi, bahwa Indonesia, negerimu 
adalah nafas kehidupan bagi peradaban dunia, Ratu Peri lalu memperlihatkan pada 
Ibu Pertiwi,  negara-negara yang tengah menjalankan konservasi di dunia dan 
simbol-simbol hewannya seperti Paus di Rusia (Ika Fiyonda), Amazon di Brazil (Desy 
M), Panda di China (Duma Riris), Zebra di Kongo (Kimmy), beruang kutub di 
Antartika (Qary Sandioriva), Penguin di Australia (Zizi), Antariksa (Agni Pratista)  
disimbolkan dengan kehadiran tujuh talent dari beauty pageant. 
  
Sang Ratu Peri berkata dengan suara lembut pada Ibu Pertiwi : “ Janganlah engkau 
menangis. Engkau tidak sendiri, banyak anak-anakmu yang siap membahagiakanmu. 
Engkau adalah nafas hidup  bagi dunia, dan hutan adalah jantung kehidupan, lautmu 
mata air yang hakiki, dan mataharimu adalah cahaya yang menumbuhkan dan 
menghangatkan.” 
 
 

3.  CLOSING
 
Ratu Peri mengajak Ibu Pertiwi masuk dan menyatu dengan bumi. Pintu bumi 
terbuka, Ibu Pertiwi masuk. Semua orang melambaikan tangan pada Ibu Pertiwi yang 
kembali menyatu dengan bumi diiringi lagu Rayuan Pulau Kelapa. Adegan ini untuk 
menunjukkan, bahwa Indonesia adalah nafas dan daya hidup bagi alam dan 
lingkungan di dunia. 
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