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Alam adalah harta paling 

berharga yang dianugerahkan

Tuhan kepada manusia. 

Sayangnya, masih banyak orang 

yang tidak menjaga alam

dengan baik. 

Program Wayang Hijau adalah

sebuah gerakan penyadaran

kepada masyarakat tentang

pentingnya menjaga dan

melestarikan alam.  

Wayang Hijau menggabungkan

pendekatan edukasi melalui seni

tradisional wayang dan seni

pertunjukan yang interaktif. 

menjaga lingkungan

melestarikan kebudayaan



Apa itu

?
Wayang Hijau atau Wayang Ijo, 

dibuat dari karton/bahan daur

ulang sebagai medium 

gambar/lukisan obyek yang 

ditampilkan.  Tokoh-tokoh Wayang

Hijau terdiri dari aneka jenis pohon

dan tanaman serta rumput. 



Penyadaran tentang
pentingnya Lingkungan

Pertunjukan Wayang Hijau dikemas berupa narasi

(dongeng/cerita) diperkaya kearifan lokal dan

‘kekinian’ tentang pentingnya perawatan dan

pelestarian lingkungan yang terdiri dari: tanah, air, 

udara, laut, hutan, pohon, tanaman dan hewan dll. 

.Diharapkan anak – anak usia TK, SD, SMP dan

orang tua yang menjadi target utama dalam

edukasi program ini mendapatkan

pengetahuan yang lebih baik bagaimana

cara mencintai, menghargai dan melestarikan

lingkungannya. 



Edukasi lingkungan melalui seni

wayang musik sastra pertunjukan

Pengembangan cerita

dari latar belakang

budaya setempat, kisah

tradisional dan naskah

kuno

Durasi pertunjukan antara 15 – 20 

menit per judul.  Usai pertunjukkan si

pendongeng/dalang mengajak

diskusi penontonnya tentang cerita

yang baru dipentaskan. 

Setelah pentas,  penonton diajak

membuat wayang sesuai dengan

dongeng/cerita yang mereka

ciptakan. 

Pertunjukan Wayang Hijau

dilakukan dua cara. Cara 

pertama tanpa iringan musik. 

Cara kedua dengan iringan

musik,  yang dibuat dari

barang bekas (botol gallon, 

peti kemas,  botol kemasan

minuman yang dibuat dari

beling/plastik, kaleng, ember, 

panci,   bambu, rotan dll.)

Untuk menarik minat penonton

dan misi Wayang Hijau

memviral, pertunjukannya

dibawakan oleh

pendongeng/dalang piawai.

Penyajiannya interaktif

(mengadopsi lenong Betawi),  

berkreativitas bersama

membuat wayang dan

menulis/mengadopsi

dongeng/cerita.

Naskah akan

dikembangkan menjadi

buku cerita yang disertai

dengan alat peraga

dongeng interaktif



Contoh Dongeng yang dipertunjukkan :

1. Air Mata Pohon Purba; 

2. Satria dan Kitab Kaca

Durasi Pertunjukan :

15 – 20 

menit



Tokoh-tokoh Pendamping

Sebagai pendamping tokoh pohon, 

tanaman dan rerumputan,  dihadirkan pula 

aneka satwa, manusia dengan karakter

antagonis, protagonis, komedi,  mitologis,  

legendaris dan kekinian.



Contoh Setting/Latar Cerita

Setting/latar yang utama menggunakan

‘gunungan’ sebagai simbol Bumi serta isinya. 

Untuk menghidupkan setting  ditampilkan

a.l. pasar, kota taman dan bagian dari Bumi

yang menjadi korban eko-anarkis

(berbagai kejahatan terhadap Bumi)



Durasi Berkreasi

Durasi berkreasi maksimal 90 

menit, dibentuk per grup. Materi

untuk pembuatan wayang

disediakan oleh penyelenggara

workshop atau peserta

membawa sendiri sesuai dengan

ide-ide mereka. Hal ini

diberitahukan melalui

undangan/pengumuman.



Pra-produksi

& Survey

Produksi

naskah

cerita

wayang

hijau

properti

pertunjukan

Musik pengiring

Buku cerita &

boneka tangan

Sosialisasi

Workshop
(guru & siswa)

Pementasan

Tahap

Pelaksanaan 2 bulan

2 bulan

1 bulan

3 bulan

1 bulan

Prakarya

Musik

Pementasan

Kriya

Manual pelatihan

(buku & video) 



• 10 sekolah di 3 kota : Jakarta, Bandung, 
Yogyakarta (TK,SD,SMP)

• 600 siswa

• 20 guru  

• 10 pementasan ‘Wayang Hijau’ di kalangan
sekolah

• Program :

1 x sosialisasi (tiap sekolah)

1 x TOT guru (tiap kota) 

3 x workshop siswa (karya, musik, pentas)

1 x pementasan (tiap sekolah) 

Target  



KITA Mencintai Bumi

Langit Menyayangi KITA

Terima Kasih


