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Dunia anak-anak adalah masa yang luar biasa. Penuh tawa dan khayalan. Kebanyakan orang
di belahan bumi, memiliki kenangan indah dimasa itu. Alam dan budaya tempat tinggal menjadi
faktor penting dalam pembentukan karakternya, terutama bagi anak yang kerap bermain di
sekitar lingkungan tempat tinggalnya.
Saat ini, alam dan budaya tradisional cenderung tak dilirik dan nyaris ditinggalkan oleh
sebagian anak negeri. Permainan-permainan elektronik yang muncul dewasa ini mulai
menggantikan permainan tradisional. Dampak dari fenomena tersebut, anak-anak calon
penerus bangsa seakan lupa pada budaya dan alamnya sendiri.
Si Bolang atau bocah petualang adalah salah satu program petualangan anak-anak di TV7.
Program ini mencoba mendekatkan kembali anak-anak di seluruh Nusantara dengan alam dan
budayanya. Bagaimana Si Anak berinteraksi dengan alam, budaya, dan bermain dengan
beraneka ragam permainan tradisional. Selain itu, sisi-sisi human interest sang tokoh ketika
menghadapi suatu masalah juga ditampilkan di Film semi dokumenter berdurasi 30 menit ini. S
i Bolang adalah sebutan dari seorang anak setempat yang memimpin teman-temannya
berpetualang di sekitar tempat tinggalnya. Di episode perdana, Si Bolang akan mengangkat
cerita kehidupan anak-anak Tuadale, Kupang, NTT. Sebuah daerah yang memiliki karakter
alam dan venue nan unik juga menawan. Salah satu pemeran di program ini adalah bocah
nelayan setempat bernama Jose. Di usianya yang ke 12, Jose dan teman-temannya akan
berpetualang di rawa-rawa hutan bakau yang -konon- masih dihuni oleh beberapa buaya
ganas. Kelincahan anak-anak Tuadale dalam mengendalikan perahu menyusuri hutan bakau
merupakan tontonan yang seru dan menghibur. Mereka juga menyusuri pantai Salupu untuk
berburu kepiting dan gurita dimalam hari dengan penerangan seadanya.
Hampir disetiap episodenya, bocah-bocah dan tokoh Si Bolang akan menampilkan
petualangan-petualangan seru.
TRANS7 dengan komitmen menyajikan tayangan berupa informasi dan hiburan, menghiasi
layar kaca di ruang keluarga pemirsa Indonesia. Berawal dari kerjasama strategis antara Para
Group dan Kelompok Kompas Gramedia pada tanggal 4 Agustus 2006, TRANS7 lahir sebagai
sebuah stasiun swasta yang menyajikan tayangan yang mengutamakan kecerdasan,
ketajaman, kehangatan penuh hiburan serta kepribadian bangsa yang membumi. TRANS7
yang semula bernama TV7 berdiri dengan ijin dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian
Jakarta Pusat dengan Nomor 809/BH.09.05/III/2000. Pada tanggal 22 Maret 2000 keberadaan
TV7 telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 8687 sebagai PT Duta Visual Nusantara Tivi
Tujuh. Dengan dilakukannya re-launch pada tanggal 15 Desember 2006, tanggal ini ditetapkan
sebagai hari lahirnya TRANS7. Dibawah naungan PT TRANS CORPORA yang merupakan
bagian dari manajemen PARA GROUP, TRANS7 diharapkan dapat menjadi televisi yang maju,
dengan program-program in-house productions yang bersifat informatif, kreatif, dan inovatif.
Acara seperti si Bolang ini, merupakan acara yang mengena ke masyarakat dengan
menampilkan tradisi tiap daerah, dan menarik untuk disaksikan. Selamat menyaksikan. (tim
adangdaradjatun.com / s:trans7)
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