
100 HARI KELILING INDONESIA – Teaser 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Hpk3K_y5oBI 
 
Script 

 

Jakarta!  Jakarta itu hanya sebagian kecil dari Indonesia, tapi lebih dari 10 juta penduduknya 

itu tinggalin di sini. 

 

Hari ini saya sudah siap meninggalkan kota ini dan mengililingi Indonesia. 

 

(Lagu)  Di sini rumah kita, yang terindah di dunia, oh tanah yang merdeka…. 

 

Sukarno dalam pidatonya, pernah berseru “Negeri kita kaya, kaya raya, saudara-saudara, 

jiwa besarlah, imajinasilah, gali, bekerja, gali, bekerja.  Kita adalah satu tanah air yang 

paling cantik di dunia””  

 

(Lagu)  …. Selamanya …. Selamanya….. tuk wujudkan mimpi kita dengan janjiku …. 

 

Kurang lebih 1,9 juta kilometer persegi.  Tigapuluh tiga provinsi, ragam suku, seni budaya 

serta adat-istiadat.  Itu hanya sebagian keistimewaan nusantara.  Keindahan alam boleh 

diaduh dengan negara-negara lain. 

 

(Lagu)  …. khatulistiwa 

 

Untuk merayakan keunikan zamrud-zamrud khatulistiwa, saya akan mencoba 

mengililinginya selama 100 hari.  Gandungan kendaraan pribadi? Atau sofremesi.  Tapi, nan 

transportasi publik, melalui jalan darat, sungai, maupun laut 

 

(Lagu)  Di sini rumah kita … 

 

Melalui perjalanan ini, saya berharap dapat memotret Indonesia.  Bukan sebatas panorama 

pelompat kartu pos.  Bukan hanya kebhinnekaan masyarakat yang konon katanya ramah 

tamah.  Tetapi, Indonesia sesungguhnya, Indonesia sejujurnya. 

 

Saya Ramon Tungka, nanti kan petualangan saya mengililingi Indonesia, hanya di Kompas 

TV.  Inspirasi Indonesia! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Hpk3K_y5oBI


(Lagu)  Indonesia …. Oh …. Kita adalah sayap-sayap sang garuda …. 

 

LAGU:  SELAMANYA INDONESIA 

http://www.youtube.com/watch?v=HYjiz8QwWjc  

 

Di sini rumah kita yang terindah di dunia 

Tanah yang merdeka, negeri Indonesia 

Karena ku tahu di sini ada cinta 

Yang kan ku jaga selamanya, selamanya, selamanya 

Tuk wujudkan mimpi kita dengan janjiku bertekad selamanya Indonesia 

 

Kita adalah sayap-sayap sang garuda 

Di atas samudera di langit khatulistiwa 

Semoga namamu sampai ke ujung dunia 

Ceritakan semua indahnya pada mereka 

 

Karena ku tahu di sini ada cinta 

Yang kan ku jaga selamanya 

Karena ku tahu di sini tempat kita 

Di sini rumah bagi jiwa raga hati kita selamanya selamanya 

Tuk wujudkan mimpi kita dengan janjiku bertekad  

Selamanya selamanya selamanya selamanya 

 

Negeri Indonesia, negeri yang ku cinta 

Sebutkan namanya di langit dunia 

Negeri Indonesia, negeri yang ku cinta 

Harumkan namanya di langit dunia 

Negeri Indonesia, aku Indonesia 

Negeri Indonesia, aku Indonesia 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=HYjiz8QwWjc


 

100 Hari Keliling Indonesia | Sudah setahun lebih, Kompas TV menyapa masyarakat 

Indonesia dengan berbagai tayangan yang memberi iinspirasi. Kini diawal tahun 2013, 
Kompas TV hadir dengan sebuah produksi besar, memakan waktu ekspedisi yang panjang, 
dengan ambisi untuk dapat mengelilingi negeri selama 100 hari. 
  

100 Hari Keliling Indonesia, menyuguhkan perspektif baru untuk mengenal Indonesia lebih 
dekat, adalah program dokumenter yang menggalisisi unik dan humanis seluruh pelosok 
Indonesia. 
  

Dipandu oleh Ramon Y Tungka, Tim Produksi Kompas TV memulai perjalanan dari Jakarta, 
menuju Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Papua, Ambon, Nusa Tenggara Timur, 
Nusa Tenggara Barat, Bali, dan akan berakhir di Pulau Jawa, tepatnya kembali di Jakarta. 
Selama perjalanan, Ramon tidak akan menggunakan moda transportasi pesawat komersial, 
melainkan berbagai macam transportasi public darat dan laut untuk dapat menyelesaikan 
misinya mengelilingi Indonesia. 
  

Dibawah bendera Kompas TV,100 Hari Keliling Indonesia akan berintegrasi dengan media 
online Kompas.com, Kompasiana, Tribunews.com serta Harian Tribun untuk menghadirkan 
cerita di balik perjalanan tim100 Hari Keliling Indonesia.  
  

Dibingkai dengan lagu selamanya Indonesia dari grup band 21st Night, ekspedisi panjang 
ini, akan menjadi tayangan yang penuh petualangan, tantangan, sekaligus perjuangan sarat 
makna untuk menemukan wajah negeri yang sebenarnya. 
Ekspedisi panjang ini akan menjadi tayangan yang penuh petualangan, tantangan, 
sekaligus perjuangan sarat makna untuk menemukan wajah negeri yang sebenarnya. 

  

Sanggupkah Ramon dan timnya mengelilingi Indonesia selama 100 hari?Ikuti Catatan 
Perjalanan Ramon di Kompas.com, Kompasiana, Tribunews.com danHarianTribun. 
Nantikan tayangan perdana 100 Hari Keliling Indonesia, hanya di Kompas TV. 

http://www.kompas.tv/index.php/front/detail/2/18  

http://www.kompas.tv/index.php/front/detail/2/18

