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SIARAN PERS 

Film Riki Rhino, Persahabatan, Komedi, Konservasi dan Pentingnya 

Kita Peduli Lingkungan 

Jakarta, 24 Februari 2020 – Melanjutkan kesuksesan enam film animasi Petualangan Singa Pemberani 

sebelumnya, Batavia Pictures kembali menghadirkan film animasi bagi penikmat film tanah air. Kali ini 

Batavia Pictures mengembangkan karakter baru seekor badak sumatera bernama Riki, yang dikemas 

dalam petualangan bersama berbagai karakter satwa langka Indonesia lainnya melawan para 

pemburu hewan dan pelaku penebangan liar. Pada produksi kali ini, rumah produksi Batavia Pictures 

ingin mencoba mengedukasi mengenalkan berbagai satwa langka di Indonesia melalui film animasi 

komedi. 

Film Riki Rhino bercerita tentang Riki, Badak Sumatera muda yang kehilangan culanya setelah diambil 

oleh pemburu Mr. Jak. Untuk mendapatkan kembali cula yang telah dicuri, Riki memulai petualangan 

seru bersama Beni. Riki kemudian mendapatkan cula dengan kekuatan tersembunyi yang diperoleh 

dari hewan yang diselamatkannya. Kekuatan ini membuat Riki mampu melakukan keahlian hewan lain 

dalam waktu tertentu. 

Genesis Timotius yang juga Produser Film Riki Rhino menuturkan proses panjang pembuatan Riki 

Rhino juga diikuti dengan pemilihan pengisi suara yang memiliki nilai yang sesuai dengan film. 

“Proses pembuatan film Riki Rhino memakan waktu kurang lebih 4 tahun, mulai riset hingga 

pembangunan aset, produksi hingga post produksi. Pemilihan cast sebagai dubber dalam film ini 

menjadi satu aspek yang penting, karena mereka akan menyuarakan pesan dalam film ini kepada 

masyarakat Indonesia. Salah satu pertimbangan pengisi suara dalam film Riki Rhino, bukan hanya icon 

yang mewakili anak muda masa kini, namun mereka yang punya nilai dan visi misi yang selaras dengan 

film Riki Rhino.”  

Lucki Lukman Hakim, Produser Film Riki Rhino menuturkan industri perfilman Indonesia kian 

berkibar, banyak talenta yang semakin menunjukkan bakat mereka. “Industri perfilman Indonesia 

kian berkibar, banyak talenta yang semakin menunjukkan bakat mereka. Kami di Batavia Pictures 

menghadirkan Film Riki Rhino untuk keluarga Indonesia sebagai pilihan hiburan. Harapannya, karya 

kami bisa diterima dengan baik oleh para keluarga di Indonesia. Film Riki Rhino adalah produk asli 

anak-anak muda Indonesia. Harapannya, Film ini bisa menjadi titik awal dari kemajuan industri kreatif 

di tanah air.” 

Pencetus Cerita Film Riki Rhino, Jony Yuwono, menuturkan film ini menggabungkan berbagai aspek 

penting agar bukan hanya menghibur namun juga memberikan makna. “Film ini dibuat sepenuh hati, 

dan proses pengembangan cerita mempertibangkan berbagai aspek. Film Riki Rhino, mencoba 

menggabungkan aspek persahabatan, konservasi dan pentingnya kita peduli lingkungan yang dikemas 

dalam sebuah film animasi dengan berbagai bumbu komedi. Kami mencoba menghadirkan karya yang 

tidak hanya bermakna namun tetap menghibur bagi semua keluarga di Indonesia.” 

Film Riki Rhino juga menggandeng pegiat lingkungan sekaligus Aktor Hamish Daud yang juga dikenal 

sebagai salah satu pendiri Yayasan Indonesian Ocean Pride. Hamish mengungkapkan, Ia langsung 

tertarik ketika diajak menjadi bagian dari Film ini. “Film Riki Rhino sangat menarik dan sesuai dengan 

interest saya di isu lingkungan. Ketika ditawarkan, saya langsung terima ajakan untuk menjadi pengisi 

suara Riki.”  
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“Untuk menularkan kecintaan terhadap lingkungan yang tepat bukan lewat menggurui orang-orang, 

namun dengan mengubah gaya hidup mereka. Film ini sesuai dengan semangat itu, sambil menonton 

kita mendapat pesan tentang kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai seorang ayah, saya juga 

berharap film ini bisa menjadi salah satu cara bagi para orang tua untuk mengenalkan 

keanekaragaman hayati kepada anak mereka,” pungkas Hamish. 

 

Dimas Danang Suryonegoro, pemeran karakter Master menuturkan harapannya agar film ini bisa 

dinikmati seluruh keluarga Indonesia. “Film Riki Rhino overall seru banget, walaupun ini pengalaman 

pertama menjadi pengisi suara film animasi tapi saya langsung jatuh cinta sama karakter yang 

dipercayakan kepada saya. Pengennya sih film lucu begini bisa ditonton bareng sama semua keluarga, 

ya.” 

Niken Anjani pemeran tokoh Nina menuturkan film ini related dengan situasi hari ini. “Film ini kocak 

banget, seru karena karya anak bangsa juga makin keren-keren ya dan bisa dinikmati seluruh keluarga. 

Meskipun baru sekali terlibat di film animasi, tapi saya mencoba menirukan gaya karakter yang saya 

perankan, sambil menikmati filmnya yang memang related banget sama kita hari ini.” 

Mo Sidik yang memerankan tokoh Bogeng menuturkan banyaknya komika yang terlibat merupakan 

jaminan kelucuan film ini. “Film Riki Rhino memikat dan menarik. Kita belajar tentang aneka isu 

lingkungan lewat film animasi. Semua keluarga harus nonton, orang tua-anak bisa menikmati. Ada 

saya, Cemen dan Ge Pamungkas yang harapannya bisa memberikan banyak tawa bagi para 

penonton.” 

Film Riki Rhino juga mendapat dukungan dari Larutan Penyegar cap Badak dari Sinde yang juga 

memiliki semangat yang sama dalam hal pelestarian satwa langka dan meningkatkan kejayaan industri 

kreatif lokal. Selain itu, sebagai bentuk kerjasama dengan Bank BNI, Riki Rhino juga hadir dalam bentuk 

Kartu TapCash edisi spesial Riki Rhino yang bisa digunakan untuk tol, parkir, transportasi dan belanja 

di merchant BNI. Film besutan Sutradara Erwin Budiono ini akan tayang di Bioskop seluruh Indonesia, 

mulai 27 Februari 2020. Trailer Film Riki Rhino sudah dapat disaksikan melalui laman 

http://bit.ly/TrailerFilmRR.  

Catatan untuk editor: Production Notes tersedia di laman http://bit.ly/ProductionNotesRR  

 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: 

Intan Maharani 

Public Relations 

PositiVibe Communication 

E : intan@ourpositivibe.com  

M : +62 857-3636-2008 
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