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(Transcription 1) 

 Subro Feat Lesti - Pertemuan, Plus Komentar Juri Konser Final. 

Saipul Jamil : Oke, untuk duet yang terakhir ini Subro sama Lesti. Saya menganggapnya 

duet kalian masih jomplang. Ok saya bedah satu-satu. 

S. Jamil : Ya, justru di sini Lesti lebih bagus suaranya ketimbang Subro yang biasanya 

suaranya prima kok jadi agak mendem begitu. Biasanya duet biasa-biasanya Subro kan 

nonjol juga tapi di sini malah yang lebih menonjol itu Lesti. Jadi saya bilang tadi duetnya 

jomplang bukan jelek tapi agak jomplang thank you. 

Bunda Rita : Selamat malam Subro dan Lesti. Malam hari ini sangat surprise sekaligus 

untuk Subro dan Lesti itu dua-duanya vokalnya sangat luar biasa. 

Bunda Rita : buat tontonan malam ini ya, buat “D’Academy”. Kenapa kalau menurut 

Saipul Jomplang, mungkin Jomplang kalau menurut saya beda lagi mungkin sound, sound 

vokal Subro lebih kurang seimbang dengan Lesti bukan suaranya yang tidak seimbang tapi 

sound vokalnya aja. Itu. Itu menurut saya. Jadi ke-2 nya tampil bagus semua. 

Irfan  : Lebih detail lagi, selanjutnya Bu Ratu, silahkan. 

Inul  : Ya malam hari ini saya baru menemukan duet yang chemistry, yang dapet 

banget, yang kawin banget dengan vokal yang punya karisma masing-masing., punya talenta 

sendiri-sendiri dan ini disatukan dalam lagu yang bagus sekali. Ini bagi saya, saya bisa 

mendapatkan duet yang bagus sekali dalam penutup acara malam ini. 

Irfan  : Teh Iis Dahlia bagaimana kali ini pendapatnya ? 

Iis  : Ooo makin malam makin maut duetnya bukan mendem sebenernya. Subro 

kan memang pas di nada lakinya ga tinggi dan vokal nya Lesti memang menggelegar gitu ya. 
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Ya memang namanya juga duet jadi harus ada harmoni. Kalo tinggi semua nanti jadinya ga 

kawin gitu duetnya. Tadi menurut saya ini duet dangdut yang paling top. 

Irfan  : Oke, Sip. Justru positif dari teh Iis Dahlia. Berikutnya, Benikno Aquino 

silahkan. 

Ramzi  : Silahkan mak gemblong. 

Ivan G  : Saya coba untuk pilihkan baju. Ini baju yang saya buat dari seni koleksi show 

saya tahun lalu judulnya “beautiful layer”. Kebetulan mbak Inul juga punya seri koleksi ini 

yang merah ya. Cuma Iis aja yang ga belanja di tahun ini. 

Iis  : Haaaaah repot deh tar gue borong lu. 

Ivan G  : Jadi kan memang lagunya pertemuan lagunya berkaitan tentang cinta. Jadi 

saya pengen yang warnanya memang lebih strong seperti merah ya kan? Jadi mereka itu 

ikatannya jadi lebih gimana gitu kan. Nah, di sini bajunya sebenarnya seperti itu dan panjang 

roknya juga saya bikin pas ditekukan kakinya, jadi betisnya tetap terlihat manis dan 

rambutnya. Saya sebenarnya rambut yang warna itu terinspirasi dari mbak Inul Daratista 

yang pernah menggunakan kepang-kepangan seperti ini dan saya rasa karakter itu cocok buat 

Lesti malam hari ini (tepuk tangan buat mbak Inul). Jadi kebetulan memang tim make up 

kami dari elips dan dari Indosiar kita tim yang luar biasa. Jadi apa yang saya inginkan 

semuanya tersedia dari glitter, dari bulu dan segala macam jadi menantang saya untuk bisa 

lebih meng explore penampilan mereka diatas panggung karena Academy yang hadir di sini 

adalah mereka yang harus menjadi Tran...ee..trans *bingung untuk mengucapkannya* Tran-

centre ya bukan menjadi follower karena kalau menjadi follower itu udah hal yang basi dan 

sudah biasa. Semoga temen-temen yang mungkin masih ada yang nonton seusia Lesti 15 

tahun bisa terinspirasi dari apa yang dipakai Lesti malam hari ini. 

Ivan G  : Kalau Subro saya latihan ama Subro  .Coba muter Subro. 
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Ramzi  : Dari dikepang sampai tinggal dikit besok abis, besok ilang. 

Ivan G  : Eike cepol cin. Ini cepol ala-ala mak-mak mau mandi di kali. 

Inul  : Bukan... tau ga, kayak buntutnya tikus kecemplung. 

Ivan G  : Ga saya takutnya kalau misal rambutnya dikepang terurai ntar lagunya 

judulnya buaya buntung kan ga lucu ya. Jadi saya giniin supaya kesannya rapi dan kebetulan 

ini juga ada jas yang warnanya senada dengan Lesti jadi saya rasa mereka berdua sama-sama 

hot dengan warna merah ya, itu aja. 

Rina  : Ok, good, I like it. 

Irfan  : Ini mengenai sabuknya, ini Subro maaf ya bro. Subro itu maaf perutnya itu 

kan ngabur ayut. Ini ni juga takut melorot . ini tuh kayak keteken gitu. Apakah tidak 

sebaiknya ini lebih besar sedikit supaya bisa ditutup. 

Ivan G  : Ya, ya, ya. Maaf anda jangan terlalu banyak berkomentar ya, anak saya yang 

satu ini ukurannya memang besar. Jadi tidak muat untuk dikancing. Kalau dikancing, anak 

saya sesek ya kan. 

(Transcription 2) 

D’Academy II 17 April 2015 

Ramzi  : Itu yang mau saya tanya, lirik itu sebenernya ada / akhirnya Ega memang 

ngarang ? 

Inul  : Emm, Ega ngarang sendiri. 

Inul  : He.e ngarang sendiri terus lari di referen lari di bait yang kedua ya. Dianya 

juga salah semua di improve sendiri. 

Ramzi  : Ega kenapa sayang? 
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Rina  : Kunaon atuh Ega? 

Ega  : Ega baru tau lagunya. 

Ramzi  : Ow baru tau lagunya. 

Dika  : Pantes kebalik-balik ngapalinnya. 

Ega  : Iya terus ngapalinnya juga kan abis dikasi tau lagu itu waktu tampil kemarin 

terakhir. 

Rina  : Ooo jadi yang buat ini baru sempet ngapalin? 

Ega  : Ngapalinnya baru kemarin. 

Rina  : Bukannya semua temen-temen Ega juga semuanya dikasih lagu itu juga 

taunya nge dadak eeh* apa sama kan barengan sama Ega ya? 

Ramzi  : Karena memang ee* .. apa ya jarak tampil Ega sama temen-temen yang lain 

itu memang mepet banget. 

Rina  : Temen-temen yang lain juga sama. 

Inul  : Itu merupakan tantangan juga buat Ega ya 

Inul  : Jadi Ega juga harus lebih fokus lebih konsentrasi dan Ega juga jangan 

mikirin yang lain-lain kecuali lagu itu ya. Karena memang ini sudah menciut uda makin 

mengecil. Semunya pengen tampil lebih bagus, jadi Ega nya harus lebih maksimal lagi gitu 

ya nak ya. Itu lebih konsentrasi lagi karena semua juri malam hari ini dan besok itu tetap akan 

melihat bagaimana penampilan untuk konsentrasi ini gitu ya . 

Rina  : Jadi ndak cuma Ega aja. Jadi lebih konsentrasi lagi ya neng geulis, oke buat 

semua juga ya, buat semua peserta yang lain. 

Rina  : Mikirin apa Ega naon cing? 
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Ramzi  : Naon cing? 

Ivan  : Aku tau Ega mikirin apa? 

Rina  : Mikirin apa? 

Ivan  : Ega itu dari tadi tegang karena takut dia naik itu tadi (ayunan tinggi). 

Rina-Dika : Iya Ega takut? 

Ivan  : aku du tadi liat Ega nyanyi aku kayak film-film itu, tau ya yang Whitney 

Houston. Saya takut ngebayangin Ega jatuh sesegera lari, saya tangkep. 

Dika  : Oooo body guard. 

Ivan. G: Iya, tapi Bener hlo di kala kita punya rasa ketakutan du semuanya bisa blank. 

(melanjutkan percakapannya tadi) apalagi tadi dia meni lucu banget mau duduk ga nyampai- 

nyatu-nyatu nyampai. ....... tadi gue contact-contact mak  

Iis  : Ga tintus-tintus ga. 

Ivan  : Tintus apaan ! dia mau duduk ini ini kagak nyatu-nyatu. Ada 3x tadi. 

Ramzi  : Oke lanjut teh Iis sekalian berkomentar. 

Dika  : Silahkan teh Iis. 

Iis  : Ega ni emang tipikal nya dari yang pertama.... dari udah beberapa kali Ega 

tampil uda banyak banget Ega salahnya selalu ada-ada aja yang salah gitu. 

............(suara penonton berteriak gaduh)............... 

Rina  : Heeeee ieu koreksi namina biar Ega nya pinter. 

Dika  : Namanya salah teh dilurusin. 

Iis  : Pendukungnya Ega tau ya kalo Ega salah? Tau kan? 
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Ramzi  : Mungkin tidak teh. 

Iis  : Mungkin tidak ya, gini , em .. dari pertama Ega nampil ada aja selalu yang 

salah tapi malam hari ini yang paling banyak. 

Dika  : Dari semua penampilannya Ega? 

Iis  : Iya, dari semua penampilan yang paling banyak. Dari bait pertama Ega udah 

salah, reff. Udah gitu salahnya du ga yakin gitu. Harusnya, kalo umpamanya ga ini e... Ega 

nyanyinya yakin aja. Umpamanya sayang terus Ega mau bilang sayang tapi ternyata yang 

keluar di otaknya cinta, cinta aja.  Tapi ini Ega mengucapkannya kayak nge geremeng satu 

kata yang pertama .... (dipotong pembicaraan oleh Ramzi).   

Ramzi  : Ragu.. ragu. 

Rina  : Jadi keliatan ragunya gitu. 

Iis  : yang referen .. yang referen mah ancur sampai ke belakang dan tipikal nya 

Ega kalau salah itu udah panik, jadi, ya udah lagu yang tadi ini fail aja. 

Rina  : Jadinya nge blank semua ya karna awal. 

Iis  : Karena tipikal nya Ega seperti itu, kalau udah salah jadi dia nge blank gitu. 

Tapi ya apa namanya ini kompetisi Ega harus bertanggung jawab ya itu aja ya. Karena kita 

melihatnya penampilan pertama ini di Ega padahal Ega suaranya Ega, Power nya Ega uda 

lumayan bagus dibandingin sama penamapilan-penampilan Ega yang kemarin ini power Ega 

yang paling bagus cuman karena Ega lupa lirik dan Ega orangnya panikan. Jadi dari yang 

referen ampe terakhir tu uda fail aja karena kata-katanya pun ngarang nya berantakan ga ada 

ceritanya ya Ega ya, ya udah itu aja. Mudah-mudah jadi pembelajaran Ega mudah-mudahan 

besok tidak melakukan hal yang fatal seperti ini lagi ya. 

Rina: Oke, komentar selanjutnya. 
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Ramzi : Bunda Rita 

Ramzi : Eh hebat hlo, saya salut sama bunda Rita 

Dika-Rina: Kenapa? 

Ramzi : Sebelum kenal sebelum bekerja sama sama bunda Rita di DA 1 saya tu kalau ketemu 

sama bunda Rita di beberapa acara apa ya bunda Rita menjadi sosok dirinya gitu. 

Dika: Apa adanya. 

Ramzi: Apa adanya gitu ya, tapi ketika di sini sudah mulai berubah sudah mulai bisa 

bercanda, sudah mulai relax. Itu akhirnya muncul identitas baru dari seorang bunda Rita. 

Rina: Sukses ya tsay ... 

Ramzi : Itu dia ! dan meme nya sekarang banyak banget.  

Benikno: yang terakhir gue inget apa? UN 2015 sukses ya tsay. 

Bunda Rita : Ketularan pek ak 

(semua juri dan komentator tertawa).....* 

Rina  : Jarang-jarang kita mendengar bunda Rita berbicara kata itu ! luar biasa. 

Ramzi  : Tujuannya untuk menghibur ya bunda ya. 

Bunda Rita : Pek ak tapi manfaat 

Ramzi  : Bener-bener. 

Bunda Rita  : Bercanda ya, Assalamualaikum Ega. 

(semua host menjawab iya) 

Ega  : Waalaikumssalam bunda. 
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Bunda Rita : Sebetulnya sih pemilihan lagu dari tim kreatif sudah gak gak salah. Ini tepat 

sekali e.. buat vocal seperti kamu.  Ini dangdut yang ke Sunda-sunda an pas banget 

karakternya buat vocal Ega. Tapi atau malam hari ini yang kita tunggu-tunggu. Penampilan 

Ega ada kesalahan masalah syair seperti tadi mbak Iis Dahlia yang sudah meng kritisi tu 

aduh, sayang banget event yang ditunggu-tunggu gitu hlo. Yang ditunggu buat Ega, buat para 

juri, semua penggemar di Indonesia. Penggemar kamu itu banyak banget Ega. Cengkok-

cengkoknya udah enak meliuk-liuk sunda nya dapet dangdutnya dapet. Dua-dua nya uda 

dapet pokok nya malam hari ini cuma kesalahannya di syair saja. Tapi ya sudah, sudah 

terlanjur masih bisa diperbaiki lagi penampilan besok yah. 

Bunda Rita : oke sayang ? 

Rina  : Tuh, disemangatin tuh. 

Ramzi  : Ada kata-kata terakhir bunda? 

Bunda Rita : Yaa, pasti. Sukses ya tsaaaay... 

Dika  : Gurih renyah, sudah lebih menikmati. 

Ramzi  : Tapi kalau tadi bunda Rita bilang e nanti masih ada kesempatan besok masih 

ada kesempatan. Gak, malam hari ini juga ke-empat finalis akan mendapat kesempatan dua 

kali bernyayi. 

Dika  : Betul, satu lagi untuk berduet dengan penyanyi yg lain 

Rina  : Bagaimana dengan juri yang benaikno? 

Ramzi-Dika : Benikno. 

Benikno : Thank you Rina 

Rina  : Yes, your welcome. 
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Ega  : Iya, malam om. 

Benikno : Kalau om ngeliat tadi saat Ega diatas. Ega memang udah ada rasa tidak 

nyaman, ya? Karena om ngeliat banget saat Ega ral awal, Ega tangannya aja udah bingung 

mau megang apa ga dia takut goyang. Tapi, tapi itu tidak bisa dijadiin alasan karena ada 

banyak peserta diatas itu bernyanyi, oke Ega? 

Benikno : Pasti, Ega punya suara yang bagus ya. Jadi jangan  gara-gara nyanyi malam 

ini tadi Ega ada kesalahan ya itu membikin Ega malah ga bagus nanti di penampilan ke dua. 

Inget Ega walaupun duet itu kita nilai, jadi duet itu jangan dianggap ringan itu juga bisa 

menambah nilai untuk Ega. Jadi Ega konsentrasi aja jangan uda melakukan kesalahan ini 

nanti drop  pas nyanyi ke dua, jangan. Apalagi drop sampai besok jangan, Ega harus lebih 

semangat. Kesalahan itu dijadikan pembelajaran ya. Jadi Ega bisa. Oke tadi salah. Eee dewan 

juri agak kecewa nih sama Ega. Ega bikin Ega mau pas lagu yang kedua Ega bikin mereka 

standing applause. 

Dika  : Ya itu. 

Benikno : Jadi Semangatnya gitu aja dek, jangan- jangan jadi drop ya. 

Rina  : Jadi yang bisa mengendalikan diri Ega di atas panggung hanya Ega sendiri. 

Oke? Toslah. 

Dika  : Juri selanjutnya... 

Para Host : Saipuuuul Jamiiiil.. 

Saipul Jamil : Assalamualaikum Warohmatullahiwobarokatuh. Egaaa, Ega  

Ega  : Iya. 

Ipul  : Nu pu ra ra geulis  
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Rina  : Naon Nu pu ra ra geulis  

Dika  : Eh, eeh, eeh. Salah  

Ipul  : Nu pa re lis 

Rina  : Nu pa geulis na   

Ipul  : Nu ga re lis maksud nya gitu 

Rina  : Nu  ga re lis maksudnya ? Nu ga re lis mah banyak...Nu pa geulis na. 

Ipul  : (Sambil mengeja dan menghapal cara mengucap) Oh, nung pak ... nu pang 

geulis na 

Rina  : (Memberitahu cara mengucapnya dengan benar dan tepat) Nu pang geulis na 

Ipul  : (Sambil kembali meniru ucapan Rina) nu..pang..geulis..na. 

Rina  : Nah Eta, 

Ipul  : Ee nu, aduh nu lembut. 

Rina  : A nu camperni. 

Ipul  : A nu camperni.  Nu carming?  

Rina  : Naon atuh nu carming?. 

Dika  : Charming teh bhs Inggris. 

Ipul  : Ya, that’s right that’s right charming. 

Ivan G  : Ipul, 

Ipul  : Yes, 

Ivan G  :  Ye teh cucok 
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Ipul  : Nuhun, dapet salam dari Jeremi Teti mak. Itu, tu dia nonton kita nge bahas 

soal kain tenun. 

Ipul  : Dia bilang ternyata itu kain tenun kata. Bang Ipul itu tolong bilangin mak 

Igun kain tenun yang dibuat jaketnya mak Igun itu dari Kabupaten Belu NTT namanya TAIS. 

Itu kain tenun dari kampung halamanku. Oo kampung halamannya die. 

Ramzi  : So, lanjut Saipul. 

Saipul  : Ega, padahal tadi ya, om tu udah mulai seneng hlo liat kamu tu nyanyi ee 

hari ini hlo. Kamu udah mulai enjoy, udah mulai apa yaa menambah, apah- menambah kayak 

menambah apa ya? nambah point gitu hlo buat Ega. 

Ramzi  : Memberikan sesuatu yang baru. 

Ipul  : Iya, jadi aku liat ni sebenernya Ega ni ee dia ni mau belajar gitu hlo. Ada 

kekurangan dia langsung buru-buru review ya dia tambahkan hari ini. Cuma emang sayang 

disitu ya? aduh aduh kunaon atuh neng naon cing?  

Rina  : Naon cing?  

Ipul  : Aduh neng (sambil tarik napas) ya sudahlah nasi sudah menjadi bubur nyak 

(ya). 

Rina  : Yang penting mah disemangatin aja om. Minta semangatnya om. 

Rina  : Semangat tu na naon. . Masih ada lagu yang ke dua ya.  

Dika  : Mungkin om Ipul punya semangat yang mau dibagi sama Ega? 

Ipul   : Yang jelas gini hlo dengan kehadiran Ega di panggung Dangdut Academy 

ini. Dia ini sudah menambah, em apa ya menambah dangdut ini semakin berkibar. Ya, 

dengan di usianya jangan dipikir suara Ega ni biasa-biasa aja suara Ega ni dangdutnya 
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dangdut tulen. Ini saya wajib men support dia. Anak muda, sekarang sebraha umur na nak 

geulis? 

Ega  : 16 

Ipul  : 16 tahun suara dangdutnya sudah wuaaaa...aaaa.aaa. Kecuali kalau 

dangdutnya masih oeak ok ik ik. Ega mah dangdutnya uda faseh. Uda khatam ya? 

Ipul  : Tinggal groginya dibuang ya? 

Dika  : Jangan nangis Ega teh. 

Ipul  : Groginya dibuang ya sebentar, atau jangan-jangan kasusnya kayak kemarin 

kebanyakan penggemar di sini atau penggemarnya di pulangin semua 

Dika  : Ooe jangan. 

Rina  : Untuk penyemangat, te ne naon. Asal jangan nge ganggu nyak untuk 

diganggu konsentrasi nyak  

Ipul  : Ya, intinya gini. Kita tidak ada toleransi kepada siapa pun. Ya, karena 

memang kita mau mencari best of the best nya . Ega udah best, uda memiliki basic yang baik, 

basic dangdut yang baik dan bagus. Yaa, tinggal masalah ee grogi nya dibuang. Itu aja sih, 

kalau groginya uda bisa diatasi dengan baik. Nyanyinya uda bisa jedar-jeder  nyak? Oke. 

Rina  : Nyak, Ega. Sip 

Ramzi  : Bilang juga sama pendukungnya meskipun Ega banyak kesalahan tapi 

mereka tetap setia buat dukung Ega.  

Ega  : Iya, Insya Allah nanti pada penampilan ke dua Ega akan terus berusaha untuk 

menampilan yang terbaik  

Inul  : Ini kok aku dari tadi ga denger suarane si mbok e hlo 
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Ramzi  : Karna belum mendapatkan kesempatan. 

Inul  : Ow belum. 

Dika  : Biar lebih tenang, biar kamu dipeluk sama calon mertua mu 

Dika  : Monggo, Mae. 

Rina  : Mae. Peluk Mae 

Iis  : Baju uda matching baju. 

(Soimah menghampiri dan memeluk Ega). 

Soimah : Jangan nangis, jangan nangis ya 

Dika  : Semangat Ega 

Soimah : Eh, aduh duh (saat Ega berbisik kepada Soimah) ndak boleh aduuuuh, 

sudah.. Duh pendukungnya semangat banget. 

Ivan. G : Ni, Ega Pak De bawain oleh-oleh tisu. Okee 

Soimah : Jangan nangis. Jadi sebelum saya ngomentarin Ega, saya mau jelasin dulu 

kesulitan yang dialami Ega malam hari ini. Walaupun alasan atau kesulitan-kesulitan itu ini 

dalam kompetisi tidak ada alasan. 

Soimah : Tapi saya tetep ingin menjelaskan ya. Yang pertama adalah lagu tadi yang 

baru dikenal sama Ega. Yang kedua ini baju tilen nya kepanjangan nanti biar dibahas sama 

mak Igun. Jadi dia mau maju mau mundur itu dia takut. 

Rina  : Ngeri. 

Dika  : Jatuh ga? 
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Soimah : Anda berharap jatuh ya? Enggak, ini memang mengurangi, mengurangi. Aku 

memang beberapa kali nyanyi pakai beginian emang apa ya. 

Dika  : Konstentrasinya kebagi. 

Ramzi  : Tapi di satu sisi, ketika tim kreatif dan tim produksi memberikan tampilan 

seperti ini. Itu juga untuk mempercantik penampilan Ega. 

Soimah : Bagus, keren. 

Ramzi  : Tiap kamu ngomong kok banyak Laler  

Soimah : (Sambil memegang rambutnya) ini tadi hair spray nya apa ya?. kalau hair 

spray nya ga banyak ga bisa bentuk gini hlo. 

Ramzi  : Kamu habis makan apa si Mae? 

Soimah : Ha? 

Ramzi  : Habis makan apa? Napasnya ...* 

Soimah : Jengkol ama Pete. Justru itu tantangan-tantangan kita hidup di dunia 

entertain itu memang banyak tantangan. Salah satunya adalah ini. 

Ramzi  : Karena sekali lagi tadi di di gambar tu di tv keren banget. 

Soimah : Bagus, keren banget. Ega itu kayak putri kencono gitu ya. Di altar. Huuuu 

saya melihat Ega, aduuuh calon mantu aku cantik banget diatas sana gitu ya. Ya pas dia 

nyanyi, aduh nyanyinya ala-ala Sunda lagi cakapnya gitu. Tapi dari mukanya dia memang 

kelihatan tegang. Saya aja ikut deg-deg an ketika dia nyanyi di sini, kamu lepas tangan 

sempet sebentar tadi. Coba kamu geser sedikit sayang 

*(Soimah mencontohkan cara Ega di penampilannya tadi)* Ekspresi Ega yang paling bagus 

banget adalah saat mau duduk ga bisa-bisa. Itu ekspresinya bagus banget.  
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Rina  : Dia mau duduk lagi maksudnye? 

Soimah : Tadi kan mau duduk lagi (sambil mencontohkan tentang penampilan Ega 

tadi). Aduh ekpresinya lucu, polos, takut, gemetar . Apa sih yang kamu rasakan tadi? 

Ega  : Enggak rantru. 

Dika  : Soalnya mungkin kainnya licin bajunya. 

Soimah : Iya, ini kan bahannya licin jadi kalau ini harus latin dulu karena ini ga 

gampang...tuh (sambil kembali mencontohkan caranya). 

Soimah : Gak usah dicoba lagi ya. Aku aja ni (kembali mencontohkan) memang 

harusnya ga boleh duduk lagi. Jadi kalau mau duduk lagi harusnya bokongnya ini agak, agak 

(dengan mencontohkan) Kalau kamu kan (kembali mencontohkan) gitu kan, karena ini licin. 

Tapi ini kompetisi ya Ega, tapi ga papa nanti masih tampil lagi, besok masih tampil lagi ya 

kan? Harus lebih bagus lagi dapet lagu apa dapet lagu apa harus dihafalin. Kalau mau 

ngapalin cepet. Ini pengalaman bu e ni. Dikamar mandi, ya sambil di .. apa ya ngomongnya 

(sambil bertanya ke Rina Nose). 

Dika  : Opo dibetak? 

Soimah : Pokoknya kalau di kamar mandi di manapun itu gampang ngapalin syairnya. 

Kalau aku lebih ngapalin lagu itu dikamar mandi. Cepet nyantol, ya? sayang ya? tetep 

semangat ga boleh nangis, anak bu e cantik ya kan? 

Ega  : Makasih bu e  

Benikno : uda diukur bajunya? 
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Soimah : udah,uda diukur bajunya kemarin di ruangan saya “Ega ayo diukur baju 

muslimnya. Diukur, diukur, diukur selesai”. Dia bilangnya begini “Kok sebentar?”. Lah, ya 

diukur ya sebentar. 

Ivan G  : Ma e nanti kalau jadi bajunya jangan satu hlo, ntar dia nanya “kok satu?”.  

Soimah : Bapak Igun sini sekalian ya bahas yang ini mae 

Ivan G  : Disini tanpa diperhatikan oleh Mae ya, ee kamere kamere (kamera) 

Ramzi  : Kamera. 

Ivan  : Yah, mana anak kecil lagi kameranya.  

Rina  : Ini si kecil 

Dika  : Ini fans nya Soimah ini. 

Ivan G  : Ni liat ni 

Ramzi  : (sambil ketawa) fans. 

Ivan G  : Ini ni bawahnya ni kan mute-muter tangga ya. saya pernah beberapa kali 

fashion show baju saya itu terbuat dari tile bawahnya ini rumput tetangga. Jadi, tile ini.  

(dengan muka serius) mau bercanda!!? 

Rina  :  Gua mau ngelepas ini susah banget. (melepas bunga yang menempel di 

sepatunya). 

Soimah : Kui nyantol ya (sambil tertawa). 

Rina  : Udeh kelar 

Soimah : Rumput tetangga. Terus? 

Ivan  : Ya, jadi rumput ini kan tajem-tajem sedangkan tile itu kan seratnya begitu. 
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Soimah : Nyantol. 

Ivan G  : Jadi nyantol-nyantol  

Dika  : Oiya, nyantol. 

Rina  : Tu kan kendala. Kendalaan umum 

Dika  : Tu kendaraan. 

Ivan  : Sebenernya Ega, sini sini deh  

Ega  : Iya, 

Ivan  : Kalau tadi kamu yakin aja intinya yakin kalau kamu yakin kamu merasa safe 

kamu merasa nyaman. Semua itu tadi hasil pasti bisa keren karena apa? Baju yang dipilihkan 

wardrobe malam hari ini kepanjangen juga sebenernya ga ada guna ga ada masalah karena 

bagian bawahnya ini kan ga pernah diambil shoot dan ijo ini nyatu dengan rumput dan di saat 

kamu duduk di atas itu agak panjang justru malah gapapa nutupin bentuk kaki kamu yang 

tidak sempurna Ega, ya?  Intinya karena kamu tidak yakin. Malam hari ini baju rancangan 

siapa Ga? 

Ega  : Bilqis  

Ivan  : Bilqis (tepuk tangan untuk Bilqis). Salam buat mamanya juga ya, bilang ke 

Bilqis ya. 

Dika  : Itu Ayu ting-ting. 

Ivan  : O itu Ayu ting-ting. O my God 

Dika  : Bilqis desainer ini. 

Ramzi  : Kayak masih ngarep aje. 
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Ivan  : Enggak.. 

Iis  : Ga ngarep tapi masih kangen ya? 

Ramzi  : O, ngarep. Sinis-sinis 

Dika  : Marah, marah, itu namanya ngarep. 

Dika  : Mendingan sama duo anggrek uda pas. Sono anggrek sini potnya. 

Ivan  : Makasih pak ye. Ya, jadi baju ini tu bagus banget sangat mendukung sekali 

antara background nya efek-efeknya, lighting nya sebenernya semuanya paketnya komplit 

banget Ega, ya dan aku kalau bisa memberikan tips mungkin kalau mau dikasih treatment 

kalau memang Ega merasa tidak mampu lebih baik ngomong. Ya mak (Soimah). 

Soimah : Ya, ya betul 

Ivan  : Jadi komunikasi karena aku yakin juga dari tim kreatif dari semuanya juga 

kalau disaat kamu ga berani ga akan dipaksa kok. 

Ivan  : Karena kalau kamu berani ya jalan ini kan memang salah satu dari ee 

pendukung sarana pendukung part of shows jadi seperti itu. 

Soimah : Tapi ada untungnya ini juga pengalaman juga buat Ega. Suatu saat nanti 

kalau ada treatment yang begini lagi kamu dah paham ya. Wah aku harus begini soalnya dulu 

aku pernah begini. Ini harus begini. Ini bisa buat pengalaman kalau ga ada pengalaman kita 

ga bakalan bisa, ya? 

Rina  : Bener, gausah macem-macem (mengarah ke Ivan Gunawan yg menaiki 

ayunan). 

Soimah : Heh, jebol loh jebol.  

Rina  : Gausah macem-macem. Jebol aje 
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Ivan  : Kenapa si kalo orang gemuk selalu ada keterbatasannya . 

Soimah : Ya iyalah,  

Rina  : Ya salah sendiri 

Soimah : Orang talinya cilik ngono  

Ivan  : Ya belilah. 

Dika  : Kalau gitu bener mau naik? Bener nih 

Rina  : Kalau bener, disuruh dinaikin  nih diangkat. 

Soimah : Naik ! 

Ivan  : Kalau nasib aku diatas gedebug jatuh gimana? 

Soimah : Baguslah  

Ramzi  : Kita mau tepuk tangan tampilan di TV bagus banget. 

Soimah : Bagus 

Dika  : Igun satu lagi dong, ini Igun biasanya ngomentarin soal yang ini nya belang 

(sambil menunjuk Hijab Ega) 

Soimah : Oiya ni mak yang lehernya . 

Ivan  : Disini kalau dilihat emang ga rapi ya tapi kalau misal dilihat dari bahasa 

kamera karena ini kan catut (cokelat). Ya warna netral dan dari bajunya ada sentuhan gold 

nya ga ada masalah sih menurut aku. Walaupun warnanya agak lebih tua dari ini. Tapi buats 

aku “fine” untuk keseluruhan tuh malam hari ini tuh kamu cantik buangets. Kamu cantik 

binggo ... binggo. Bahasa Inggris nya tuh “ye teh cucok”.  

Soimah : Oke semangat ya Ega. 



58 
 

(Transcription 3) 

Penampilan Teguh DA 4 29 Maret 2017 

Inul  : Teguh ... 

Ramzi  : Kita mau maju 10 besar 

Inul   : Iya, tapi saya maunya dia di 5 besar karena saya tau dia berkarakter dan 

penampilannya lebih dari yang lain. 

Rina  : Ammin.. 

Ramzi  : Tapi kan penampilan peserta selalu naik turun mbak Inul. Tar dipuji bagus, 

tar besok turun lagi. 

Inul  : Ga, aku yakin Teguh, setelah aku lihat di beberapa dia konser selalu begini 

begini terus (1 tangan dimiringkan sambil menunjuk peningkatan). 

Ramzi  : Yakin !? 

Inul  : Yakin 

Ramzi  : Kan belum tampil itu babak 10 besar. 

Inul  : Kemarin dia tampil semuanya dapet ijo sebelumnya juga begitu. 

Irfan  : Pernah sekali si Teguh jelek itu pas sekali deg-deg an geumper nya makanya  

habis itu sudah. 

Inul  : Ya bener-bener banget. Aku jago Teguh. Sampai Teguh tampilannya ga 

bagus berarti aku meleset. Tapi aku yakin banget dengan tampilannya dia yang selalu naik 

begini kamu bisa mengejar yang lain. 

Teguh  : Amiin.. 
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Inul  : Saya jamin. 

Rina  : Makanya tadi juga kasih masukan sama Umi supaya dipertahankan, 

konsentrasi lagi, lebih bagus lagi. Jadi, penampilannya ga segini aja tapi gitu tadi. 

Ramzi  : Naik, naik. 

Inul  : Teguh kamu tau ga kelebihan kamu. 

Teguh  : Tau. 

Inul  : Tau, suara kamu yang nge Bass itu keren banget. Yaa, udah aku bilang 

cengkoknya kamu itu harus jagain. Itu cengkok beda ama yang lain. Kamu bisa lari ke mana-

kemana. Cengkoknya bisa lari ke kemana-kemana itu keren banget. 

Ramzi  : Mbak Inul suaranya ngebass banget ya? 

Ramzi  : Berarti Bu Inul waktu ngidam saya tau ngapain aja. 

Inul  : Apa? 

Ramzi  : Sering dengerin dangdut gerobak. 

Dika  : Yaelah. 

Nazar  : Tau ga mbak Inul suara Teguh ini enak karena apa? 

Inul  : Gatau. 

Nazar  : karena mamanya saat sedang mengandung sering meng konsumsi tau ga? 

Inul  : Apa? 

Nazar  : ulukute leuncah  

Irfan  : Mbak Inul tau ga ulukute leuncah  
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Inul  : Gatau apaan sih? Jadi inget Pantura  

Nazar  : Ulukute leuncah pake oncom dioseng-oseng pake tahu bodas  

Irfan  : Pake nyakrek  

Ramzi  : Ntar dijambal. Pake lalapannya ketimun 

Inul  : (Sambil tertawa) Bener ya Teguh ya, kamu adalah jagoan aku. Jangan bikin 

aku kecewa. 

Ramzi  : Oke, selanjutnya Bunda Rita Sigiarto 

Bunda Rita : Assalamualaikum Teguh 

Teguh  : Walaikumssalam Bunda 

Ramzi  : Mohon maaf bunda Rita saya potong 

Bunda Rita : Iya,  

Ramzi  : Bunda Rita, malam ini semangat cerah kayaknya habis minum susu kuda liar. 

Bunda Rita : (Sambil ketawa) Iya habis itu mental. 

Irfan  : Bukan minum doang, mandi. Mandinya susu kuda liar. 

Ramzi  : Habis itu ga andukan dikrubuti semut. 

Inul  : Kebayang muka Alboa kok makin tampan deh 

Ramzi  : O kemarin yang Mbak Inul bilang ya bisikin Bunda Rita ya? 

Inul  : Ho,oh.  

Ramzi  : Lanjut Bunda, 

Bunda Rita : Teguh,  
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Teguh  : Ya Bunda, 

Bunda Rita : Aku tu seneng banget penampilan malam hari ini di kamu.  

Teguh  : Terimakasih. 

Bunda Rita : Semakin lama  semakin mempesona, suaranya merdu. 

Dika  : Aku pikir semakin lama semakin kejam. 

Bunda Rita : Iya nyanyinya, nyanyi dangdut kayak gini yang bener. 

Inul  : Iya, original nya dapet banget ya bunda ya. 

Bunda Rita : Dia punya cengkok pas.  Sudah merdu cengkonya pas. Waduh keren banget. 

Teguh  : Makasih Bunda. 

Bunda Rita : Udah gitu orangnya kalem, diam. Begitu menyanyi haduuwh. 

Inul  :  Aku seneng sing model kaya ngene hlo bunda. 

Bunda Rita : Hah? 

Inul  : Aku seneng model anak yang kayak gini. Ga menunjukan keangkuhannya 

tapi tiba-tiba dia punya kelebihan yang dikasih tau semua orang “ni gue”. 

Bunda Rita : Kalau dikasih tau langsung diterapkan ya. 

Inul  : Naaa, betul 

Bunda Rita : Terus ada kemajuan saat penampilannya. 

3 Host  : Sudah bund semuanya koreksinya sudah oke.  

Ramzi  : Benikno Aquino 

Benikno : Bandung suaranya manaaa. Segitu doang?  
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(suara gaduh penonton yang ada) 

Benikno : Teguh 

Teguh  : Iya Uda 

Benikno : Saya tidak menyangka, tadi sempat melihat pertama kali aza medium bit apa 

yang akan dilakukan Teguh diatas panggung gitu ya, itu pertama dipikiran saya. Pas saya 

melihat kamu mulai nyanyi kamu mulai bergoyang saya suka. Oh ternyata ini anak bisa ya. 

Saat kamu bernyanyi suara kamu stabil kamu menyanyi dengan indah yang saya harapkan 

dari setiap peserta DA 4 ini adalah meningkat meningkat dan seperti kamu malam hari ini.  

Ramzi  : Diawalnya Benikno sempat “ah gabisa nih”  

Benikno : Agak ragu, agak ragu 

Irfan  : Eh ga boleh kayak gitu kan belum liat penampilannya. Dosa Ben. 

Rina  : Dosa hahahaa 

Irfan  : Kok dosa sih? 

Ramzi  : Ga boleh dong under estimate. Orang belum tampil die uda nyangka ga 

bagus aja. 

Benikno : Zi, karna selama ini Teguh itu membawakan lagu yang slow, ya. Nah pas dia 

mendapatkan lagu ini *(Ramzi berkata : Nge bit haa) dengan konsep panggung dengan penari 

yang seperti itu boleh dong saya under estimate sedikit tapi ternyata saya salah. Dia bisa 

menunjukan penampilan yang bagus dan keren malam ini  

Benikno : Teguh, ini yang saya mau dari setiap peserta selalu meningkat. Dan malam 

hari ini Teguh mendapatkan lagu medium dan kamu bisa menyelesaikannya dengan bagus itu 
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satu. Yang saya takutkan malam hari ini adalah Teguh di penampilan pertama mendapatkan 

lampu 5 hijau  

Rina  : Good. 

Benikno : Kedua mendapatkan lima hijau. Kalau sms nya ada dibawah rela ga 

Bandung?  

Ramzi-Rina : Ya ga lah ya ga dong ya ga dong. 

Benino  : Ya jangan terlena. 

Rina  : Iya atuh.  

Benikno : Sekarang gini, penampilan pertama biasanya terlena. Wah nomor satu nanti 

tampil lagi tampil lagi tiba tiba urun. Mudah-mudahan Teguh tetep bisa mempertahankan 

smes nya sehingga tetap nomor 1. 

     (Transcription 4) 

Debat Panas Iis Dahlia dengan Juri DA 4 lain 

Inul  : Oke Rafi 

Rafi  : Iya Bunda. 

Inul  : Memang kita ga bisa prediksi ya kalau di atas panggung ya. Apalagi ini 

panggung ajaib ya semua bisa saja terjadi tetapi itu tadi yang namanya kompetisi. Apapun 

bentuk dan kesalahannya itu tetap menjadi nilai buat kita. Kesalahan Rafi ee mungkin cukup 

parah sekali malam hari ini karena itu menyangkut lirik yang satu baris ya.  

Ramzi  : Mbak Inul.. mbak Inul mohon maap takutnya mbak Inul ga denger. Mbak 

Inul habis disoraki. Takutnya mbak Inul ga denger. 

Inul  : Cuek aja. 
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Iis  : Dengerlah kuping dia kan masih normal. Lu lagi. 

Irfan  : Oke masalah salah lirik itu ada 2 masalah ya. Ada lupa ada salah. Kalo lupa 

aja seperti tadi diganti na na na. Kalo lupa itu diganti kata-kata. Menurut mbak Inul lebih 

fatal mana antara lupa dan salah? 

Inul  : 2-2 nya menurut saya sama-sama fatal Karena ... (dipotong oleh Ramzi 

langsung), 

Ramzi  : Berarti pendapat Teh Iis Dahlia salah dong. 

Iis  : Biarin gue punya pendapat sendiri, apose. 

(Ramzi tertawa) 

Inul  : Kita tanya aja Bunda Rita kalo liriknya dirubah tanpa permisi sama bunda 

Rita terus diisinya ngawur gitu Bunda Rita setuju ga. 

Bunda Rita : Kalau nyambung boleh. Tapi kalo liriknya ga nyambung ga boleh.  

Ramzi  : Oo, berarti ngarang dong. 

Inul  : Tapi aku rasa dimana-mana kalo namanya orang bilang itu kalor dimasukin 

lirik pasti liriknya ngawur. 

Bunda Rita : Kalo ngawur ga boleh.  

Inul  : Nah itu dia. Tapi tetep. Tetep ga boleh ya. 

Irfan  : Kok kata teh Iis tadi boleh ya.  

Ivan G  : Teh Iis itu ada solusinya apa. Irfan ga boleh gitu hlo 

Irfan  : Tapi solusinya salah. 

Ivan  : Baik ga eike ? 
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Iis  : Baik-baik 

Ivan  : Daripada dia ling lung bingung atau mau ngapain 

Iis  : Apalagi 

Irfan  : Tapi tetep salah 

Soimah : Kalo di kompetisi tetep salah. Kalau di luar bodo amat. Karena ini kompetisi 

mau kosong mau ngawur tetep salah. 

Soimah : Karena ini kompetisi titik. 

Ramzi  : Setuju-setuju  

Inul  : Bener Mae. 

Ivan  : Gue sih setuju ame lu Iis 

Ramzi  : Berarti komentarnya teh Iis ga salah dong 

Iis  : Enggak .. enggak gue mah bodo amat. Gue punya pendapat sendiri kan gue 

tadi ngomong nya gini, daripada na na na na lebih baik diisi kata. Itu dong . Haduuuuh. 

Ivan  : Gue mah ga ada salah lirik kalo mau lirik-lirik yang pasti. 

Ramzi  : Jangan bersitegang. Nanti bunda Rita muter hlo jadi wonder woman. 
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(Transcription 5) 

D'Academy 3 - Konser Final Top 25 (Group 1) - Segmen 7 

Ramzi  : Melanjutkan juri selanjutnya, Bunda Heti 

Rina  : Mangga bunda 

Bunda Heti : Malam Sarah 

Sarah  : Selamat malam Bunda 

Bunda Heti : Ya, terkesima judul lagunya memang di dalam diri Sarah ini ada rasa 

terkesima kepada juri yang ada, terkesima kepada 

Gilang  : Komentator  

Bunda Heti : O nggak bunda ga ngomong. Bisa siapapun ya. Jadi memang lagu ini 

memang Sarah berusaha menyanyikan lagu ini cukup mendalam. Tetapi menurut bunda tebal 

tipisnya kurang mendayu-dayu.  Menyanyinya sih sudah enak hanya tipis tebalnya itu kurang 

ngek ngek kurang yaa.  Diawal aja berdebar-debar nya itu masih tidak menyentuh hati bunda 

di setiap kata berdebar hati berdebar. Tapi cara menyanyikannya atau mungkin karena 

kepelanan atau bagaimana temponya. Jadi terlalu aya aya i bahasa Sunda nya teh aya aya i 

Gilang   : Mas Adi tempo aman? 

Bunda Heti : Mas Adi, bisa ga mbak Inul? Bisa ga temponya di makin dikit bisa ga? 

Bunda Heti : Bisa Sarah, dicoba Sok. Rasanya dapet kayak tadi. 

(Sarah mulai mengulang lagu yang dia nyanyikan) 

Bunda Heti : (Kode kepada pemusik) Eee stop stop bisa setengahnya ga? Turun lagi 

temponya kecepatan mbak Inul. Turunin lagi coba coba. Bisa? Oke ya dicoba ya mbak Inul 

ya. (Sarah kembali mengulang) Oke di reff nya sayang di reff nya coba.  Sok setting di reff 
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nya yok.  (Setelah selesai mengulang nyanyinya).. Oke ya berati lain kali. Lain kali kalo 

Sarah nyanyi temponya nanya ke si Om Adi temponya seberapa temponya jangan ambil yang 

pertama ya. Oke tapi karena ini kompetisi. Em, sebelumnya Sarah pernah ketemu bunda kan? 

Lagu apa yang kamu nyanyikan seperti tadi disampaikan. Bunda sih lebih sreg yang kemarin 

cara kamu menyanyikannya. 

Gilang  : heh heh ga boleh ngomong. 

Bunda Heti : Tapi, tapi lagu ini  cicing heula. Rina  cicing heula.gitu wae teras (posisi Rina  

setelah berjoged dan diam seperti patung) Tapi, tapi waktu kamu nyanyi di ke depan di 

akhirnya bunda merinding bulu aroma bunda. Yok 

Bunda Hesti : Sudah cukup. Besok harus lebih bagus lagi ya Sarah. 

Irfan  : Harus Sarah. Sok atuh. 

Bunda Hesti : Sok. 

Sarah  : Hatur nuhun bunda 

Irfan  : Eta bisa na jadi boneka na hiji hiji satu satu tuh tuh. 

Ramzi  : Lanjut teh Iis Dah. 

Iis Dahlia : Malam Sarah 

Sarah  : Malam bunda. 

Iis Dahlia : Tadi saya dapat bbm dari teh Evi Tamala. Dia lagi nonton. 

Ivan  : Teh Evi. 

Iis  : Ya, Tasik dan teteh nge dukung Sarah. Cenah orang Tasik sok sms na 

Rina  : Sesama orang Tasik. 
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Gilang  : Trimakasih Teh Evi 

Ramzi  : Kapan bisa hadir ke sini Teh? 

Soimah : Itu Nasar kok senyum-senyum sih 

Rina  : Dari tadi senyum simpul.. senyum SIMPUL. 

Iis  : Ada apa ada apa? 

Nasar  : Enggak, tadi lagi nge denger teh Evi titip salam ya maksudnya seneng aja 

gitu. Banyak yang mendukung. 

Ramzi  : Mendukung siapa maksudnya ? mendukung kalian berdua gitu? 

Nasar  : Mendukung semua akademia yang hadir di sini 

Soimah : Terutama Sarah 

Irfan  : Oke, teh Iis Dah dulu ya sekarang. 

Iis  : Sarah, em kamu itu harus tau kalo kelebihan kamu dalam bernyanyi itu ada 

di rasa. Kamu itu kalo menyanyi rasaya sampek dapet. Tapi, kalo saya boleh saran kalo 

nyanyi, e selama ini kan Sarah selalu banyaknya nyanyi lagu yang melow ya. Om Adi minta 

tolong kalo umpamanya penyanyi mau menyanyikan lagu apa boleh ga sih untuk tempo dan 

segala macem ngikutin lagu aslinya aja gitu. Lagu aslinya aja umpama kan ini lagu aslinya 

Nur Halima ya? udah temponya temponya Nur Halima aja gitu . 

Om Adi : Terus kalo dia minta atau kita gamau ntar band nya gamau gitu gimana? 

Iis  : Enggak dong, kan kalo umpamanya lagu itu orang meng aransemen pasti 

udah dipirkirin om Adi, enaknya. Jadi tinggal bagaimana kalo pemainnya mau menambahkan 

boleh, apa yang mau ditambahin boleh tetapi tempo tetep aja kayak lagu. Setuju ga bunda 

Rita kalo kayak gitu? 
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Bunda Rita : Sebaiknya adalah kesepakatan ya. Kesepakatan antara kenyamanan si 

penyanyi dan juga disetujui oleh arranger musisi.  

Bunda Hesti  : Dan tempo yang sebenarnya itu yang mana? 

Gilang   : Ini sekedar informasi bahwa ini adalah catatan dari vocal coach nya. 

Jadi memang contoh dari sempelnya udah diturunkan  

Iis   : Oke.. oke gapapa. Berati kan memang kesepakatannya seperti itu tapi 

yang kita denger adalah Sarah akhirnya nyanyinya jadi enggak semangat gitu, jadi kayak 

kayak terlalu lambat kita dengernya. 

Iis   : Itu kelemahannya gitu. Karna kalo menurut, ya memang sih 

problematiknya ada ya gitu. Yang ini ngomong begini yang itu ngomong begitu. Tapi 

seandainya Sarah nyanyi aja sebenernya ga akan jadi masalah gitu. Kayak yang tadi Sarah. 

Makanya aku bilang harusnya nada yang aslinya karena ini aransemen belum diapa apain 

masih original kecuali iya, kalo aku boleh saran sih gitu. Tapi atau terserah ini saran dari 

saya. Kalo aransemen belum di apa-apain better yang original nya aja. Jadi, kita juga tau 

kemampuan ini anak seperti apa. Dia harus mengikuti original musik nya dulu gitu. Tapi 

nanti kalo umpamanya mau dirombak aransemennya boleh tetapi kalor umpamanya masih 

begini kita kan harus menguji anak ini mampu menguji yang original nya gitu. 

(Host mencairkan suasana tegang) 

Iis   : Oke, makanya saya. 

Irfan   : Belum selesai teh 

Iis   : Ah masak, oke itu catatan dari coach. Iya, oke itu sih enggak masalah 

tetapi efek dari semua itu kan akhirnya kamu dapat komentar dari kita seperti ini gitu ga 

sinkron. Jadi ya itu sih tergantung aja. Tergantung mau diambil apa enggak sekedar suggest. 
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Kalor saya punya suggest ikutin original nya aja dulu kalo memang enggak ada yang 

dirubah.  

Iis   : Nah tadi itu Sarah di awal aja yang keliatan sumbang terus ragu. 

Sarah tuh harus tau nak. Saya rasa uda bolak-balik ngomong ke Sarah kamu harus yakin sama 

kemampuan kamu karena kamu itu nyanyinya bagus suaranya bagus kamu cantik. Jadi kalo 

mau mencengkok yakin aja oke saya mau mencengkok ini yakin. Kalo kamu ragu akhirnya 

yang terjadi kayak tadi. Kalo ragu akhirnya ada yang sumbang ada yang fals ada yang 

nadanya turun tapi kalo kamu yakin apapun yang terjadi gue yakin nih mau cengkok kita 

kayak begini. Ga semua penyanyi tuh cengkonya sama. Enggak. Itulah istimewanya dangdut. 

Saya ama kamu nyanyi, Inul nyanyi, mbak Rita nyanyi, Bu Heti nyanyi, Nasar nyanyi pasti 

cengkoknya berbeda. Kalo nyanyinya bagus aja mau cengkoknya kayak apa fine silahkan 

tetapi kalo jelek akhirnya kayak gini. Jadi pesan saya adalah kamu harus yakin dengan 

kemampuan kamu dalam bernyanyi ga boleh ragu. Yang lain bagus. 

Ramzi   : Oke terimakasih teh Iis 

Ramzi   : kamu paham ga yang disampikan teh Iis? 

Irfan   : Intinya adalah Percaya diri . 2 huruf lagi P D. 

Notes 

Bahasa Inggris  : Biru 

Bahasa Sunda  : Hijau 

Bahasa Jawa  : Merah 

Bahasa Arab  : Gold 

Bahasa Melayu : Kuning 
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