
APPENDIX 

 

The First Talk Show. “BACK to BECK” 

Topic  : “ DANCING QUEEN” 

 Guests : Teges Prite Soraya 

Adella & Alleta 

Chandra (Instruktur dansa) 

  Corry Supit, Ria Musiawan, Treesye Rhodes, Ina Symonds 

Host : Becky Tumewu (H) 

 

The 1st Session 

Guest : CHANDRA  (the dancer and trainer Salsa Dance) 

BECKY  : Kalo tadi kan Chandra ma Lea kan udah bawain tarian Salsa. 

Nah sekarang kalo ngeliat gitu, saya yang ga bisa pengen 

bisa. Perlu berapa lama sih dari ga bisa sampe bisa? 

CHANDRA : Yaa..kalo dari sama sekali ga bisa tu untuk bisa, paling lama 

butuh 2 bulan untuk bisa 

BECKY : 2 bulan tu gimana?Apa tiap hari harus latian? 

CHANDRA : Ga...minimalnya 2 minggu 2 x latian atau 1 mingu sekali 

harus ada jangan sampe kurang banget. 

BECKY : Jadi sapa ni…yang meminati dance Salsa ini? 



CHANDRA : Kalo dance Salsa ini memang kalangannya kebanyakan 

wanita, tapi ga menutup kemungkinan pria untuk belajar. 

Tapi untuk tingkat umur kebanyakan 25 tahun ke atas. 

BECKY :  Chandra ini seorang penari dan pelatih dansa Salsa ini kan 

brati Chandra ini muridnya banyak dong…Banyak yang 

perempuan pa laki-laki? 

CHANDRA : Perempuan. 

BECKY : Brati lebih banyak perempuan daripada laki-laki??Barti dalam 

sehari bisa ngajarin berapa? Kuat meladeni berapa? (joke) 

untuk dansanya loh ya??Biasanya dalam sehari ngajarin 

berapa? 

CHANDRA : Biasanya..da kelas ada private. Untuk private saya membatasi 

sehari tu 3. 

BECKY : Jadi one on one ya. Misal kaya Chandra dan Lea tadi…Kalo 

Kelas? 

CHANDRA : Kalo kelas, sehari 2 kelas. 

BECKY : Jadi step by step ya..untuk pemula ikutnya kelas dulu untuk 

mengenal stepnya Salsa ini. 

CHANDRA : Setelah 2 bulan berjalan ambil private untuk lebih mahir lagi. 

BECKY : CHAN…Kalo misal kita mau belajar Salsa. Apa persyaratan 

utama  supaya bisa belajarnya lancer. 



CHANDRA  : Sehat dulu...,suatu saat latihan pakai sepatu dansa, membantu 

sekali dalam berputar dan gerakan-gerakan yang diajarin dan 

berpengaruh. 

BECKY : Selain tarian Salsa, biasanya tarian apa lagi yang di minati 

terutama untuk perempuan? 

CHANDRA : Cha-Cha yang lagi trend, Tanggo Argentina. 

BECKY : Kalo di bandingkan, Salsa, Cha-Cha, Tanggo Argentina tu 

gmana sih? Dari segi dinamisnya? 

 CHANDRA : Mereka punya sensitiv beda-beda sendiri-sendiri. Untuk 

Tanggo Argentina dia lebih banyak main di kakinya. Cha-

Cha mereka punya step beda-beda. 

 

The 2nd session. 

Guests : TEGES PRITA SORAYA 
  Corry Supit 

  Ria Musiawan  

  Treesye Rhodes 

  Ina Symonds 

BECKY : Jadi sebelum Salsa Club ada tuh dah seneng atau belum? 

TEGES : Udah seneng Cuma belum bisa. 

BECKY : Belum bisa? 

TEGES : Trus bikin Salsa Club, Import penari dari Cuba, sepasang. 

Restoran belum buka, mereka udah datang 2 bulan 



sebelumnya jadi 2 bulan itu saya pergunakan waktunya 

dengan baik. 

BECKY : Jadi 2 bulan itu di pakai untuk latihan?selama 2 bulan itu 

latiannya bagaimana? 

TEGES : Selama 2 bulan itu latiannya cukup intensif karena memang 

kita mesti bisa duluan kalo ga, ga ada yang bisa. Kita mesti 

nyolong start. 

BECKY : Jadi waktu itu latihannya intensif? 

TEGES : Lumayan 

BECKY : Seminggu berapa kali? 

TEGES : Seminggu 4 kali. 

BECKY : Jadi begitu buka Salsa club emang langsung meresap. Apa 

lagi tentunya dasar-dasar menari Teges ini dah ada. Tapi kalo 

ga ada dasar-dasar menari juga kaya Chandra bilang tadi. 

TEGES : Iya...sebetulnya yang baik adalah mereka mengenal ritme. 

Ibaratnya ada kelas-kelas pertama, mereka tepuk tangan 

untuk mengikuti ritme. Karna kalo dari ritme di tepuk aja ga 

bisa, kaki lupakan aja dah. 

BECKY : Ibaratnya kalo ngomong aja fales, nyanyi lupaknlah. Nah itu 

juga belajar tepuk tangan dulu untuk mengenal ritmenya, 

baru step-stepnya. 



BECKY : Nah..kita pernah dengar info menarik pastinya untuk 

kalangan perempuan-perempuan ya….Katanya 1 jam aja kita 

melakukan dansa Salsa ini bisa terbakar 300-400 kalori. 

Betul ga? 

TEGES : Kalo secara intensif mungkin iya..tapi kalo 1 lagu brenti, 1 

lagu brenti…  

BECKY : OK…saya juga punya ibu -ibu cantik yang hobi banget nari-

nari, di sini ada Corry Supit, Ria Musiawan, Treesye Rhodes, 

Ina Symonds. Kalo saya boleh bertanya pada ke empat ibu-

ibu tegar ini karna yang pasti hobinya dansa juga ni. 

OK..boleh ya di ceritain  sedikit ni gimana asal mula kalian 

memutuskan “Ah kita belajar Salsa yuk?” 

Corry Supit :  Ria Musiawan, Treesye Rhodes, Ina Symonds 

Corry Supit : Kita berempat ni karna sering bersama, sering bersosialisasi. 

Salsa itu menarik sekali, ya...selain membakar kalori dan 

seksi keliatannya. 

Ria Musiawan : Awalnya kita sama-sama latihan Salsa karna trendnya juga 

lebih ke tari-tarian, kalo kita menghadiri sesuatu yang ga 

biasa pada umumnya, dulu kan disco, kalo sekarang lebih 

yang Salsa, Cha-cha, jadi kita mau ga mau harus tahu, jadi 

kalo di undang ke suatu acara kita kayaknya kita ga tahu 

agak malu juga sih. Maka dari itu kita mulai belajar 



BECKY : Apa untungnya? kemudian kalian kan belajar Salsa kan? Nah 

apa untungnya kalian bisa menguasai Salsa ini? 

Treesye Rhodes : Keuntungannya itu pada saat acara kita bisa menampilkan 

tarian yang sudah kita pelajari bukan hanya itu saja tubuh 

kita juga jadi keliatan makin bagus ya.Agak gerak gitu. 

Ina Symonds : Klo saya sukanya tu exercise, tapi execeres yang harus ke 

gym, angkat beban tu sudah bosen ya,tapi kalo ikut Salsa 

dance tu dah seneng, feel seksi dengan suatu gerakan suatu 

kegiatan tuh saya rasa dah ga feel bad karna dah exercise feel 

better dan berguna juga untuk sosial. 

BECKY : Ada yang mau saya tanyain nih, selama belajar Salsa nih atau 

selama Teges kan juga buka kelas kan buat orang-orang yang 

mau belajar? Ada ga kisah-kisah yang unik ga sih? 

TEGES : Itu yang lucu, mereka sebenarnya ga terima kalo di suruh 

tepuk-tepuk dulu di awal, mereka maunya langsung. Padahal 

kalo mereka tepuk-tepuknya aja ga bener, wah..ini lama ni 

belajarnya. 

BECKY : Padahal itu ada tujuannya. 

TEGES : Dan akhirnya setelah mereka bisa tepuk-tepuk, mereka kita 

pisah, yang udah bisa tepuk-tepuk bisa langsung mulai, yang 

belum bisa kita belajarin ritme dulu.  

 



 

The 3rd  Session 

Guests : ADELLA and ALLETA 

 

BECKY : Belajar balet dari umur berapa sih kalian? 

ADELLA +ALLETA: Dari umur 8 tahun. Agak telat sih kita 

BECKY : Iya...biasanya kalo kita denger orang les balet tuh dari umur 4 

tahun ya dah masuk kelas balet tapi ni justru 8 tahun. 

ADELLA : Emang kita telat masuk kelas baletnya, karna sebelum kita 

masuk kelas balet aja kita dah jungkir balik gitu, split, 

koprol. Jadi begitu les balet, pas aja gitu. 

BECKY : Jadi ada wadah yang tepat untuk sifat-sifat tadi 

BECKY : Pertama belajar les balet itu di mana? 

Adella : Di Namarina 

BECKY : Kalo dipikir-pikir.kan balet itu kan klasik, gemulai musiknya, 

apa ga ngantuk biasanya anak-anak tuh pengennya sesuatu 

yang dinamis. Waktu itu perasaannya gimana? 

Alleta : Mungkin dulu belum banyak musik-musik yang nge-pop 

banget kan. Lebih banyak musik untuk orang-orang gede trus 

mungkin karna kita yang udah agak kenal musik klasik, jadi 

kita juga agak udah seneng, begitu masuk, kerjaannya yang 



stretching-streching baletnya, setiap hari gerakannya tuh 

yang baru. Jadi tetap menarik. 

BECKY : Nah selama menjalani mempelajari balet ini sampe akhirnya 

menjadi mahir. Apa sdih yang menjadi tantangan, dari dulu 

waktu umur 8  kan belum mikirin tantangan tapi begitu 

makin dewasa kan “Aduh kok  kayaknya ada yang susah ya”, 

nah itu biasanya apanya? 

ADELLA : Kalo di gerakan kita ga terlalu susah sih, tapi yang susah itu 

control gerakan. Karna kalo balet kan kita ga bisa yang 

ngelemesin yang sebelah sini sementara sebelah lain kuat. 

Jadi seluruh badan tuh yang kalo ngerjain satu gerakan tuh 

semua otot mesti kerja.  

ADELLA : Jadi konsentrasi harus tinggi, ga boleh yang main-main, karna 

bisa cedera. (sambil di peragakan) 

BECKY : Nah kalo berati kita harus kontrol itu yang paling sulit, dan 

seperti yang kita lihat tadi kan banyak bagian-bagian tubuh 

yang harus di kencengin di kontrol dan lain-lain. Nah ini apa 

pengaruhnya dalam menari balet untuk sisi kalian? 

ADELLA : Yang pasti postur tubuh jadi lebih bagus, berdiri tegap, ga 

bungkuk, otot lumayan kebentuk.Di siplin diri, perut yang 

pasti tuh, karna setiap kali kita masuk kelas tuh harus 



masukin perut. Kita jadi kebiasaan di kebiasaan sehari-hari 

kalo bajunya ketat dikit, kita masukin perut 

BECKY : Jadi tuh kebawa yah, dari latihan jadi kebawa. Kalo kita 

ngomong soal tarian nih, tarian Salsa itu kan ini  ibu-ibu aja 

menyadari perlunya tarian Salsa ini di kuasai untuk 

pergaulan, bagaimana dengan balet? 

ADELLA : Kebetulan balet itu kan bukan social dance, kan lebih ke seni 

pertunjukan, jadi lebih enak sebagai basic kalo orang mau 

belajar tarian yang lain, jadi kalo kita dah punya basic balet 

begitu trus kita belajar social dance apapun juga, jadi 

gampang banget karna kita dah nguasai tubuh kita seperti 

apa. 

BECKY : Sampai saat ini apa yang kalian kuasai? 

ADELLA : Orang kan taunya balet klasik aja sebenarnya ada jazz balet 

juga, ada juga yang modern, karna sudah mulai berumur yah 

kita mesti mulai mikirin jalur lain, kita mulai masuk ke etnik 

modern, jadi yang kontemporer. 

BECKY : Biasanya anak-anak seneng banget sebagai seorang ballerina. 

Adella dan alleta pernah punya pengalaman unik apa selama 

menjadi seorang ballerina. 

ADELLA : Yang unik tuh karena kita kembar aja, orang-orang kan ga 

tahu yang kalo kita tuh kembar. Misal di suatu tarian Letta 



nari duluan sedetik kemudian aku keluar, kok sama, jadi ada 

untungnya juga, orang kalo lita, kok dia tuh staminanya kuat 

banget ya, baru keluar sekarang keluar lagi, kok ga 

tersenggal-senggal ya. 

BECKY : Tapi soal pengalaman, kalian merasa ga bahwa ‘wah menjadi 

seorang yang menguasai tarian atau dunia balet ini, kayaknya 

merasa untung deh.... 

ALETTA : Dengan kita balet-balettan itu, kan kita yang fleksible trus 

orang-orang tuh ada yang suka ngajakin iklan apa tapi yang 

berhubungan dengan balet juga, jadi model olah raga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Second Episode of BACK to BECK Talk show 

Topics : President’s Daughter 

Guests Star : 1. Sukmawati Soekarnoeputri 

   2.Zannubah Arrifah Abdurahman Wahid (Yanny 

Wahid) 

 

BECKY : Mbak sukma kan lahir 1951 waktu itu Bapak sudah menjadi 

Presiden R.I yang pertama, Jadi Mbak Sukmawati benar-

benar dilahirkan betul-betul putrid seorang Presiden. Waktu 

umur berapa Mbak Sukma mulai menyadari kalau Bapak 

saya orang penting? 

SUKAMAWATI : Apa yang memori yang sudah terekam dan saya ketahui dan 

sadar bahwa saya putri seorang Presiden itu kurang lebih 

umur 5 tahun 

BECKY : Itu dari mana pengalaman-pengalamannya 

SUKMAWATI :Itu dari pengasuh saya karna saya punya pengasuh di samping 

ibu saya sendiri, dari pengasuh saya, dari pengawal saya 

yang memberitahukan bahwa saya itu putri seorang presiden, 

secara etika, tatakrama itu ada di dinding di asuh. 

BECKY : Trus bisa di ceritain ga, masa kecil Mbak Sukma sebagai putri 

seorang presiden mengingat kalo mbak Sukma lahir pada 



tahun 1951 kan itu Indonesia baru merdeka, brati kan in 

betul-betul merasakan ga sih gejolak di awal kemerdekaan? 

Sukma  : Karna waktu itu sangat pahit sebenarnya sebagai catatan 

perjalanan hidup saya waktu muda sudah terjadi teror-teror, 

Bung Karno diteror dengan di granat, dulu pake granat, di 

tembak, tapi syukur Bung Karno waktu itu selalu luput dari 

target untuk di bunuh 

BECKY : Kalo kita kembali lagi ke peraturan, tadi Mbak Sukma bilang 

sebagai anak presiden peraturan-peraturan protokol apa saja 

yang harus di ikuti, yang harus di kawal, di antar. 

SUKMA : Protokolnya sudah ada tapi waktu itu kurang sempurna di 

bandingkan presiden selanjutnya ya, karna setelah presiden 

selanjutnya kan sudah ada sekolah khusus, bagaomana 

protokol harus bersikap, punya sistem aturan sendiri, 

memang sudah ada kalau kita di kawal itu dah pasti dan 

harus. 

BECKY : Mbak Sukma sendiri dimana deketnya Mbak dengan Bung 

Karno? 

SUKMA : Ya...lumayan ya, dekat, dengan kesibukan beliau, beliau 

masih meluangkan waktu untuk anak-anak, jadi kita bisa 

bercengkrama waktu makan siang ya...biasanya. Terus saya 

juga berusaha kalo beliau ulang tahun saya hadiahkan 



karangan bunga. Jadi di waktu-waktu luang kita intim 

mengisi waktu bersama. 

BECKY : Bung Karno itu sebagai seorang ayah, pernah membedakan 

ga antara anak perempuan dengan laki-laki? 

SUKMA : Ga terlalu 

BECKY : Biasanya kan selalu bedain....Kan membedakan juga ga selalu 

negatif. Mungkin lebih melindungi dengan anak 

perempuan....atau bagaimana gitu?? 

SUKMA : Ga saya kira sama rata 

BECKY : Nasehat bapak kepada anak-anak, nasehat yang paling Mbak 

Sukma inget, mungkin bapak nasehatin Mbak Sukma apalagi 

seorang putri presiden. 

SUKMA : Kalo dalam pelajaran harus rajin belajar supaya berhasil cita-

citanya, kan gitu...kalo dalam budi pekerti itu ya yang baik 

yang sopan terhadap siapapun. Terus juga, nantinya berbakti 

kepada Bangsa dan Negara Indonesia. 

BECKY : Nah...rasa senangnya sebagai anak presiden, uniknya. 

SUKMA : Senengnya...kita bisa traveling ke daerah-daerah, ke luar 

negeri. 

BECKY : Kenangan apa yang tidak pernah terlupakan, kenangan 

terindah, terunik, tergila pokoknya yang selalu…Mbak 

Sukam inget dari almarhum Bapak. 



SUKMA : Sebenarnya ada beberapa kenangan-kenangan terindah, salah 

satu aja deh.  Contohnya….Sewaktu -waktu kita pulang 

sekolah terus Bung Karno, Bapak itu sedang dalam konvoi 

menuju ke suatu acara. Di tengah jalan, mendadak mobil kita 

berhenti dan rombongan presiden.pun berhenti..di tengah 

jalan..terjadilah peluk cium saja terus kembali ke rombongan 

lagi. 

BECKY :  Boleh di certain ga...mungkin pengalaman waktu masih kecil 

atau pengalaman masa remaja sebagai cucu proklamator kita 

Bung Karno.  

PUAN MAHARANI : Sebagai cucu Bung Karno, masa kecilku tu norma dan 

bersahaja, mungkin situasi saat itu tidak memungkinkan 

keluarga kami lebih mengekspresikan diri, ya..taulah pada 

saat itu bagaimana?Kita tu malah bisa merasakan kehidupan 

yang sangat normal, berkeluarga. Menurut saya itu 

kehidupan yang normal dan OK, gitu…  

BECKY : Cerita dong bagaimana masa-masa awal menjadi anak 

presiden? 

PUAN MAHARANI : Yang serunya….waktu itu.kan reformasi? Reformasi terus 

peralihan antara ke yang dulu ke saat  Ibu (Megawati). 

Wapres  ke Presiden. Yang lucunya itu, karma tidak ada 

aturan yang pasti,bagaimana sih harus memperlakukan 



keluarga presiden bukan wapres atau presidennya tapi 

keluarganya, jadi ada yang lucu. Setiap kunjungan ke daerah 

setahu kami, setahu saya kita tuh harus ya…biasalah asyik -

asyik nih kalau anak Wapres kalo ikut kunjungan ke daerah 

kita dapet mobil dong..maksudnya untuk mengikuti  

rombongan Presiden dan Wapres yang di depan. Saya ga 

ngerti juga ya waktu itu karna tidak ada aturan yang jelas 

atau memang peralihan, saya di persilahkan oleh protocol 

untuk naik ke bus, karena memang tidak ada mobil untuk 

keluarga. Jadi mobilnya Wapres itu bisa paling depan, saya 

tuh yang bisa ke 20 mobil, dari menteri dulu, pejabat dulu 

jadi setiap sudah turun saya kan yang harus lari-lari kan? 

ngejar Ibu di depan. Jadi karena saya sudah ketinggalan, 

orang ga tahu saya, “Ga boleh masuk” saya bingung mau 

bilang apa?masa saya bilang “Pak saya ini anaknya, Puan 

Maharani’? apa dia kenal? Nah saat itu saya belum tahu 

telpon-telpon protokol atau pengawal, jadi saya diam aja di 

pintu, yang akhirnya ada yang cari saya, katanya “Mbak 

Puan…Mbak Puan…di cari Ibu.” Pokoknya kej adian-

kejadian itu yang bikin saya berpikir..sebenarnya saya ini 

anak Wapres atau bukan sih?,Kok kayaknya benar-benar 

terlantar gitu. 



BECKY : Nah Mbak Yenny ini kan anak ke dua dari Abdurrahman 

Wahid atau Gus Dur, Nah dari ke empat putrinya Gus Dur 

nih, Keliatannya Mbak Yenny yang paling sering 

mendampingi beliau, itu kira-kira kenapa?   

YENNY : Itu sebetulnya Cuma masalah tekhnis. jadi karena sejak awal 

sebelum Gus Dur menjadi Presiden, saya kebetulan sudah 

meluangkan waktu untuk menemani beliau. Jadi waktu 

kampanye tahun 99, saya sempat cuti dari kantor saya untuk 

mendampingi beliau…jadi itu natural aja.  

 BECKY : Ooo….jadi itu natural aja? Setelah terpilih jadi presiden ya 

Mbak Yenny pun terus mendampingi karena itu sudah 

dilakukan sebelum beliau menjabat 

BECKY : Nah pernah ga sih Mbak Yenny terpikir kalau Mbak Yenny 

ini ayahnya suatu saat jadi Presiden, jadi orang nomer satu di 

Republik kita ini? 

YENNY : Terpikir tidak…walau sudah banyak orang yang meramalkan 

sebelumnya. Jadi banyak yang bilang kalau ayah kamu akan 

menjadi Presiden, kita mikirnya ah….apaan sih itu…  

BECKY : Seperti yang Mbak yenny bilang bahwa, “Aduh pasti hidup 

kita berubah, dari bukan anak Presiden jadi anak Presiden.” 

Nah perubahan apa sih yang paling di rasakan waktu itu??  



YENNY : Lebih kepada ini ya..jadi kita tuh harus menyesuaikan diri 

dengan tatacara perilaku yang baru, protokol yang baru, hal 

seperti itu. Tapi kalau hubungan kami sendiri di rumah ya 

tidak berubah. Lalu perubahan tempat tinggal, karena 

kemudian kami harus tinggal di istana,tentu dengan satu set 

peraturan yang menyertai istana tersebut, ya...lain.lah dengan 

hidup di rumah sendiri hidup di istana itu jelas sekali 

perbedaannya. 

BECKY : Setelah Gus Dur menjadi Presiden pada saat itu, ada 

perubahan apa yang di rasa istimewa? Ada hak-hak istimewa 

apa yang di rasakan  sebagai anak seorang Presiden? 

Enaknya..? 

YENNY :  Enaknya mungkin saya tidak bisa berbicara atas nama adik 

atau kakak saya, kalau pengalaman saya sendiri, saya 

mendapat exposure terhadap sebuah peristiwa bersejarah, 

langsung, terlibat langsung, itu buat saya adalah pengalaman 

yang berharga, jadi segala upaya yang dilakukan oleh ayah 

saya untuk membuat perubahan yang berarti bagi Negara ini, 

saya merasa di beri kehormatan untuk terlibat di dalamnya 

baik secara langsung atau tidak langsung sebagai pendukung. 

Buat saya itu adalah sebagai anugerah yang luar biasa. Baik 



dengan konsekuensi politik yang pada waktu itu tapi tetap 

semua peristwa tersebut adalah peristiwa yang bersejarah. 

BECKY : Pernah ada kejadian yang lucu ga di Istana sewaktu Gus Dur 

masih menjabat sebagai presiden RI ke 4. 

YENNY : Saya pernah naek ojek waktu itu…naek motor. Jadi saya tuh 

yang kebiasaan kan jadi wartawan kalo ke mana-mana naek 

ojek, nah suatu hari saya ada meeting di luar…dan macet, 

Bapak sudah mau pergi…padahal saya mau ikut acara 

tersebut…kar na harus mendampingi. Jadi kita kejebak macet, 

saya berpikir, karna itu di daerah Gambir, kalo nunggu ga 

mungkin, pasti saya telat karna saya waktu itu sudah di 

telpon-telpon. 

BECKY : OK Mbak Yenny, ada ga sih pengalaman waktu Mbak Yenny 

sebagai seorang putri Presiden itu kan dekat dengan 

Bapak… terus ada ga pihak-pihak yang mendekati….a tau 

baik-baikin Mbak Yenny  dengan tujuan supaya dekat juga 

dengan Gus Dur? 

YENNY : Ooo…pasti banyak. Itu  saya bi ngung sampai akhirnya saya 

lari ke guru spiritual saya, Kyai saya. Kyai tolong saya di 

kasih doa yang bisa membuat saya membaca hati orang.lah 

kira-kira, di kasih insting untuk melihat niat orang ini niatnya 

baik atau enggak, itu karena sebegitu desperatenya.  



BECKY : Kembali lagi ke istana. Sebagai staff khusus Presiden SBY di 

bidang komunikasi politik, kalo melihat perjalanan karir 

Mbak Yenny, saat ini Mbak yenny sedang mempersiapkan 

diri untuk apa, mungkin Mbak yenny sendiri ga merasa 

sedang mempersiapkan diri tapi kita bisa melihat bahwa 

Mbak Yenny ini bisa menjadi pemimpin masa depan, mngkin 

ga sih mengikuti jejak Mbak Mega? Atau Inggira Gandhi, itu 

bagaimana?  

YENNY : Menurut saya..? Saya punya pandangan pribadi mengenai hal 

ini, kalau saya di lihat punya potensi hanya karma nama ayah 

saya, last name, Wahid yang saya sandang, itu tentu salah. 

Karna itu memberikan perlakuan diskriminatif terhadap 

mereka-mereka yang tidak terlahir dari keluarga Presiden, itu 

pendapat saya pribadi. Tapi kalau ke depannya itu karena 

usaha saya, karena kerja keras, kepekaan saya terhadap 

masalah-masalah yang ada di masyarakat dan kemudian 

masyarakat menganggap bisa menitipkan amanahnya ke 

saya, tentu tidak boleh di tolak. Nah apakah itu menjadi 

planning atau tidak menurut saya itu tidak terlalu penting, 

kita semua ini adalah pemimpin dalam kapasitas kita masing-

masing dan kita bisa melakukan apa saja dalam kapasitas 



masing-masing asal ada niat. Kita bisa memberikan 

kontribusi sekecil apapun untuk membuat perubahan. 

BECKY : Kalau saya melihat Mbak Yenny nih sebagai putri Gus Dur 

dan mendampingi juga saya berpikir kok berat banget 

ya…persidangan -persidangan, metting-metting dengan 

pimpinan Negara, aduh…pasti membosankan. Ada ga sih 

perasaan bosen gitu  

YENNY : Iya pastilah 

BECKY : Iya ya…secara manusia pasti ada bosannya, ada ngantuknya. 

Nah kalo gitu terus ngapain?  

YENNY : Saya kebetulan..karna saya kuliah S1 Design Grafis, karna 

saya suka gambar. Jadi kadang-kadang kalau lagi bosan saya 

buat sketsa. Misalnya sketsa orang-orang yang ada di dalam 

ruangan itu, yang menarik buat saya. Karakter mukanya saya 

gambar, misalnya, biasanya. 

BECKY : Tapi ga enak dong Mbak Yenny kalo ketahuan, tahu-tahu lagi 

bikin sketsa gitu. 

YENNY : Itu pernah ketahuan Mbak. 

BECKY : Nah itu gimana tuh ceritanya. Aduuh pasti malu banget tuh 

ceritanya. 

YENNY : Saya kan di belakang Bapak, di seberang saya persis tuh. 

Perdana Menteri Chou Le Phay dari Thailand. Saya gambar, 



kalo lagi gambar.kan gerak tubuhnya.kan spesifik. Saya 

melihat..” Loh orang ini kok mela kukan yang sama gerak 

tubuhnya dengan saya” Jangan -jangan sedang gambar saya 

juga... 

   Setelah acara persidangan selesai saya hampiri. 

“Excellentcy...ini tadi anda gambar saya ya”? “Iya, anda juga 

gambar saya kan”? Jadi akhirnya kita banding-bandingan 

sketsa. 

BECKY : Jadi ternyata dia juga bosen ya 

YENNY : Iya…dia aja bosan apalagi kita.  

BECKY : Berarti nih selama menjadi putri seorang Presiden, 

pengalaman paling ga enak. 

SUKMA : Ada suatu keterikatan dengan bodyguard, jadi kita ga bebas 

mau kemana-mana harus selalu beserta bodyguard. 

YENNY : Buat saya pribadi yang paling menganggu adalah 

penghakiman yang menurut saya tidak adil kadang-kadang 

ya dealam keputusan politik, itu tentu adalah resiko sebuah 

jabatan politik, hanya sejarah yang busa menjawab apakah 

tindakan-tindakan yang di ambil oleh presiden pada waktu 

itu, Bung Karno, ayah saya, Mbak Megawati, Pak Harto, Pak 

Habibie, apakah tindakan yang mereka ambil itu adalah 

tindakan yang tepat untuk negara, tapi ketika saat 



berlangsungnya mendengar kritikan-kritikan dari masyarakat 

agaknya nyesek juga karena orang tua kita yang di kritik.  

BECKY : Di mata anda berdua (Sukmawati dan Yenny) bagaimana 

Bung Karno sebagai seorang ayah, Gus Dur sebagai seorang 

ayah tidak sebagai Presiden. 

SUKMAWATI : Bisa di lihat Bung Karno di sisi lain selain Presiden beliau tuh 

Pejuang Kemerdekaan yah…jadi tanpa jabatan Presiden, 

beliau tetap menjadi seorang pejuang Kemerdekaan, pejuang 

Kemanusiaan itu sampai hayatnya di pegang teguh, jadi saya 

bangga kepada Bung Karno dan saya berterima kasih 

dilahirkan sebagai anak Indonesia Merdeka, saya kira seluruh 

generasi setelah 45 harus berterima kasih kepada Bung 

Karno, Bung Hatta dan para perintis Kemerdekaan karena 

beliau-beliaulah yang berhasil mewariskan kita dengan 

Kemerdekaan. 

YENNY : Kalo saya, Gus Dur itu sosok yang humanis, Gus Dur itu 

sosok pemimpin yang betul-betul tidak terpisahkan dari 

rakyat. Tapi di sisi lain beliau adalah sosok yang sangat-

sangat jujur yang mengajarkan kita untuk tidak berpura-pura, 

beliau tidak mau munafik, sangat berpandangan ke depan, 

visioner, dan above all menempatkan negara ini sebagai 



prioritas utama, bahkan kami kadang-kadang keluarga harus 

ngalah.   

 

 



 
EPISODE 1 

BACK TO BECK TALK SHOW 

 

Tittle : DANCING QUEEN  

Guests : Teges Prite Soraya 

 Adella & Alleta 

 Chandra (Instruktur dansa) 

 Corry Supit, Ria Musiawan, Treesye Rhodes, Ina Symonds 

Host : Becky Tumewu (H) 

 

S1 (Speaker 1) : Becky Tumewu (Host) 

S2 ( Speaker 2) : The guest 1 

S3 (Speaker 3) : The guest 2 

 

1. QUALITY ( 1.1.0) 
 

 Data 1.1.1 
1. S1 (Host) : 2 bulan tu gimana?Apa tiap hari harus latian? 

S2  : Ga...minimalnya 2 minggu 2 x latian atau 1 mingu sekali 

harus  ada jangan sampe kurang banget.  

 
 
 



 
Data 1.1.2 

2. S1 : Nah..kita pernah dengar info menarik pastinya untuk 

kalangan perempuan-perempuan ya….Katanya 1 jam aja kita 

melakukan dansa Salsa ini bisa terbakar 300-400 kalori. 

Betul ga? 

 S2 : Kalo secara intensif mungkin iya..tapi kalo 1 lagu brenti, 1 

lagu brenti… 

  

2. QUANTITY (Data 1.2.0) 
 

Data 1.2.1 
 

1. S1 : Jadi sapa ni…yang meminati dance Salsa ini? 

S2 : Kalo dance Salsa ini memang kalangannya kebanyakan 

wanita, tapi ga menutup kemungkinan pria untuk belajar. 

Tapi untuk tingkat umur kebanyakan 25 tahun ke atas. 

Data 1.2.2 
 

2. S1 : CHAN…Kalo misal kita mau belajar Salsa. Apa persyaratan  

utama  supaya bisa belajarnya lancer. 

S2  : Sehat dulu...,suatu saat latihan pakai sepatu dansa, membantu 

sekali dalam berputar dan gerakan-gerakan yang diajarin dan 

berpengaruh. 

 



 

 

Data 1.2.3 

3. S1 : Jadi 2 bulan itu di pakai untuk latihan?selama 2 bulan itu 

latiannya bagaimana? 

S2 : Selama 2 bulan itu latiannya cukup intensif karena memang 

kita mesti bisa duluan kalo ga, ga ada yang bisa. Kita mesti 

nyolong start. 

  
Data 1.2.4 

 
4. S1 : Ada yang mau saya tanyain nih, selama belajar Salsa nih atau 

selama Teges kan juga buka kelas kan buat orang-orang yang 

mau belajar? Ada ga kisah-kisah yang unik ga sih? 

 S2 : Itu yang lucu, mereka sebenarnya ga terima kalo di suruh 

tepuk-tepuk dulu di awal, mereka maunya langsung. Padahal 

kalo mereka tepuk-tepuknya aja ga bener, wah..ini lama ni 

belajarnya. 

 S1 : Padahal itu ada tujuannya. 

 S2 : Dan akhirnya setelah mereka bisa tepuk-tepuk, mereka kita 

pisah, yang udah bisa tepuk-tepuk bisa langsung mulai, yang 

belum bisa kita belajarin ritme dulu.  

 



 Data 1.2.5 
5. S1 : Belajar balet dari umur berapa sih kalian? 

 S2 +S3 : Dari umur 8 tahun. Agak telat sih kita 

 S1 : Iya...biasanya kalo kita denger orang les balet tuh dari umur 4 

tahun ya dah masuk kelas balet tapi ni justru 8 tahun. 

S2 : Emang kita telat masuk kelas baletnya, karna sebelum kita 

masuk kelas balet aja kita dah jungkir balik gitu, split, 

koprol. Jadi begitu les balet, pas aja gitu. 

 

 Data 1.2.6 

6. S1 : Nah selama menjalani mempelajari balet ini sampe akhirnya 

menjadi mahir. Apa sih yang menjadi tantangan, dari dulu 

waktu umur 8  kan belum mikirin tantangan tapi begitu 

makin dewasa kan “Aduh kok  kayaknya ada yang susah ya”, 

nah itu biasanya apanya? 

 S2 : Kalo di gerakan kita ga terlalu susah sih, tapi yang susah itu 

control gerakan. Karna kalo balet kan kita ga bisa yang 

ngelemesian yang sebelah sini sementara sebelah lain kuat. 

Jadi seluruh badan tuh yang kalo ngerjain satu gerakan tuh 

semua otot mesti kerja.  

 S2 : Jadi konsentrasi harus tinggi, ga boleh yang main-main, karna 

bisa cedera. (sambila di peragakan) 



 
3.  RELEVANT (1.3.0) 
 
 
 Data 1.3.1 
 

1. S1 : Jadi sebelum Salsa Club ada tuh dah seneng atau belum? 

S2 : Udah seneng Cuma belum bisa. 

S1 : Belum bisa? 

 S2 : Trus bikin Salsa Club, Import penari dari Cuba, sepasang. 

Restoran belum buka, mereka udah datang 2 bulan 

sebelumnya jadi 2 bulan itu saya pergunakan waktunya 

dengan baik. 

  
Data 1.3.2 

2. S1 : Sampai saat ini apa yang kalian kuasai? 

 S2 : Orang kan taunya balet klasik aja sebenarnya ada jazz balet 

juga, ada juga yang modern, karma sudah mulai berumur yah 

kita mesti mulai mikirin jalur lain, kita mulai masuk ke etnik 

modern, jadi yang kontemporer. 

  

4. MANNER (1.4.0) 
 

Data 1.4.1 
1. S1  : Kalo tadi kan Chandra ma Lea kan udah bawain tarian Salsa. 

Nah sekarang kalo ngeliat gitu, saya yang ga bisa pengen 

bisa. Perlu berapa lama sih dari ga bisa sampe bisa? 



 S2 : Yaa..kalo dari sama sekali ga bisa tu untuk bisa, paling lama 

butuh 2 bulan untuk bisa 

  
 

Data 1.4.2 
 

2. S1 :  Chandra ini seorang penari dan pelatih dansa Salsa ini kan 

brati Chandra ini muridnya banyak dong…Banyak yang 

perempuan pa laki-laki? 

 S2 : Perempuan. 

 

 Data 1.4.3 
3. S1 : Brati lebih banyak perempuan daripada laki-laki??Barti dalam 

sehari bisa ngajarin berapa? Kuat meladeni berapa? (joke) 

untuk dansanya loh ya??Biasanya dalam sehari ngajarin 

berapa? 

 S2 : Biasanya..da kelas ada private. Untuk private saya membatasi 

sehari tu 3. 

S1 : Jadi one on one ya. Misal kaya Chandra dan Lea tadi…Kalo 

Kelas? 

 S2 : Kalo kelas, sehari 2 kelas. 

 
  
 
 
 
 



 
Data 1.4.4 

 
4. S1 : Kalo di bandingkan, Salsa, Cha-Cha, Tanggo Argentina tu 

gmana sih? Dari segi dinamisnya? 

  S2 : Mereka punya sensitiv beda-beda sendiri-sendiri. Untuk 

Tanggo Argentina dia lebih banyak main di kakinya. Cha-

Cha mereka punya step beda-beda. 

 Data 1.4.5 

5. S1 : Jadi waktu itu latihannya intensif? 

S2 : Lumayan 

  

 Data 1.4.6 

6. S1 : OK…saya juga punya ibu -ibu cantik yang hobi banget nari-

nari, di sini ada Corry Supit, Ria Musiawan, Treesye Rhodes, 

Ina Symonds. Kalo saya boleh bertanya pada ke empat ibu-

ibu tegar ini karna yang pasti hobinya dansa juga ni. 

OK..boleh ya di ceritain  sedikit ni gimana asal mula kalian 

memutuskan “Ah kita belajar Salsa yuk?” 

 S2 : Kita berempat ni karna sering bersama, sering bersosialisasi. 

Salsa itu menarik sekali, ya...selain membakar kalori dan 

seksi keliatannya. 

 



 Data 1.4.7 

7. S3 : Awalnya kita sama-sama latihan Salsa karna trendnya juga 

lebih ke tari-tarian, kalo kita menghadiri sesuatu yang ga 

biasa pada umumnya, dulu kan disco, kalo sekarang lebih 

yang Salsa, Cha-cha, jadi kita mau ga mau harus tahu, jadi 

kalo di undang ke suatu acara kita kayaknya kita ga tahu 

agak malu juga sih. Maka dari itu kita mulai belajar 

 

 Data 1.4.8 

8. S1 : Apa untungnya? kemudian kalian kan belajar Salsa kan? Nah 

apa untungnya kalian bisa menguasai Salsa ini? 

 S2 : Keuntungannya itu pada saat acara kita bisa menampilkan 

tarian yang sudah kita pelajari bukan hanya itu saja tubuh 

kita juga jadi keliatan makin bagus ya.Agak gerak gitu. 

  

 Data 1.4.9 

9. S3 (Ina Symonds) : Klo saya sukanya tu exercise, tapi execeres yang harus ke 

gym, angkat beban tu sudah bosen ya,tapi kalo ikut Salsa 

dance tu dah seneng, feel seksi dengan suatu gerakan 

suatu kegiatan tuh saya rasa dah ga feel bad karna dah 

exercise feel better dan berguna juga untuk sosial. 

 



Data 1.4.10 

10. S1 : Nah kalo berati kita harus kontrol itu yang paling sulit, dan 

seperti yang kita lihat tadi kan banyak bagian-bagian tubuh 

yang harus di kencengin di kontrol dan lain-lain. Nah ini apa 

pengaruhnya dalam menari balet untuk sisi kalian? 

 S2 : Yang pasti postur tubuh jadi lebih bagus, berdiri tegap, ga 

bungkuk, otot lumayan kebentuk.Di siplin diri, perut yang 

pasti tuh, karna setiap kali kita masuk kelas tuh harus 

masukin perut. Kita jadi kebiasaan di kebiasaan sehari-hari 

kalo bajunya ketat dikit, kita masukin perut. 

 

 Data 1.4.11 

11. S1 : Jadi tuh kebawa yah, dari latihan jadi kebawa. Kalo kita 

ngomong soal tarian nih, tarian Salsa itu kan ini  ibu-ibu aja 

menyadari perlunya tarian Salsa ini di kuasai untuk 

pergaulan, bagaimana dengan balet? 

 S2 : Kebetulan balet itu kan bukan social dance, kan lebih ke seni 

pertunjukan, jadi lebih enak sebagai basic kalo orang mau 

belajar tarian yang lain, jadi kalo kita dah punya basic 

baletbegitu trus kita belajar social dance apapun juga, jadi 

gampang banget karna kita dah nguasai tubuh kita seperti 

apa. 



 

Data 1.4.12 

12. S1 : Biasanya anak-anak seneng banget sebagai seorang ballerina. 

Adella dan alleta pernah punya pengalaman unik apa selama 

menjadi seorang ballerina. 

 S2 : Yang unik tuh karena kita kembar aja, orang-orang kan ga 

tahu yang kalo kita tuh kembar. Misal di suatu tarian Letta 

nari duluan sedetik kemudian aku keluar, kok sama, jadi ada 

untungnya juga, orang kalo liat, kok dia tuh staminanya kuat 

banget ya, baru keluar sekarang keluar lagi, kok ga 

tersenggal-senggal ya. 

  

 Data 1.4.13   

13. S1 : Tapi soal pengalaman, kalian merasa ga bahwa ‘wah menjadi 

seorang yang menguasai tarian atau dunia balet ini, kayaknya 

merasa untung deh.... 

 S2 : Dengan kita balet-balettan itu, kan kita yang fleksible trus 

orang-orang tuh ada yang suka ngajakin iklan apa tapi yang 

berhubungan dengan balet juga, jadi model olah raga. 

 

 

 



 
 

EPISODE 2 

BACK TO BECK TALK SHOW 

 

Tittle  : PRESIDENT’S DAUGHTER 

GUESTS : Sukmawati ( Soekarno’s daughter) 

  Zannubah Arrifah Abdurahman Wahid (Yanny Wahid) 

  Puan Maharani 

Code Data 2.0.0 
 
 
S1 : Host (Becky Tumewu) 
S2 : Guest 
 
 
  
1. QUALITY 
 

Data 2.1.1 
 

1. S1 : Bung Karno itu sebagai seorang ayah, pernah membedakan 

ga antara anak perempuan dengan laki-laki? 

 S2 : Ga terlalu 

  

 

 

 



 Data 2.1.2 

2. S1 : Biasanya kan selalu bedain....Kan membedakan juga ga selalu 

negatif. Mungkin lebih melindungi dengan anak 

perempuan....atau bagaimana gitu?? 

S2  : Ga saya kira sama rata 

 

Data 2.1.3 

3. S1  : Kembali lagi ke istana. Sebagai staff khusus Presiden SBY di 

bidang komunikasi politik, kalo melihat perjalanan karir 

Mbak Yenny, saat ini Mbak yenny sedang mempersiapkan 

diri untuk apa, mungkin Mbak yenny sendiri ga merasa 

sedang mempersiapkan diri tapi kita bisa melihat bahwa 

Mbak Yenny ini bisa menjadipemimpin masa depan, mngkin 

ga sih mengikuti jejak Mbak Mega? Atau Inggira Gandhi, itu 

bagaimana?  

 S2  : Menurut saya..? Saya punya pandangan pribadi mengenai hal 

ini, kalau saya di lihat punya potensi hanya karma nama ayah 

saya, last name, Wahid yang saya sandang, itu tentu salah. 

Karna itu memberikan perlakuan diskriminatif terhadap 

mereka-mereka yang tidak terlahir dari keluarga Presiden, itu 

pendapat saya pribadi. Tapi kalau ke depannya itu karena 

usaha saya, karena kerja keras, kepekaan saya terhadap 



masalah-masalah yang ada di masyarakat dan kemudian 

masyarakat menganggap bisa menitipkan amanhnya ke saya, 

tentu tidak boleh di tolak. Nah apaka itu menjadi planning 

atau tidak menurut saya itu tidak terlalu penting, kita semua 

ini adalah pemimpin dalam kapasitas kita masing-masing dan 

kita bisa melakukan apa saja dalam kapasitas masing-masing 

asal ada niat. Kita bisa memberikan kontribusi sekecil 

apapun untuk membuat perubahan. 

 
 

2. QUANTITY 
 
  Data 2.2.1 

1. S1 : OK Mbak Yenny, ada ga sih pengalaman waktu Mbak Yenny 

sebagai seorang putri Presiden itu kan dekat dengan 

Bapak…terus ada ga pihak -pihak yang mnedekati….atau 

baik-baikin Mbak Yenny  denagn tujuan supaya dekat juga 

dengan Gus Dur? 

 S2 : Ooo…pasti banyak. Itu  saya bingung sampai akhirnya saya 

lari ke guru spiritual saya, Kyai saya. Kayai tolong saya di 

kasih doa yang bisa membuat saya membaca hati orang.lah 

kira-kira, di kasih insting untuk melihat niat orang ini niatnya 

baik atau enggak, itu karena sebegitu desperatenya.  

 
 



 
  Data 2.2.2 

2. S1 : Iya ya…secara manusia pasti ada bosannya, ada ngantuknya. 

Nah kalo gitu terus ngapain?  

 S2 : Saya kebetulan..karna saya kuliah S1 Design Grafis, karna 

saya suka gambar. Jadi kadang-kadang kalau lagi bosan saya 

buat sketsa. Misalnya sketsa orang-orang yang ada di dalam 

ruangan itu, yang menarik buat saya. Karakter mukanya saya 

gambar, misalnya, biasanya. 

 
 
 

3. RELEVANT 
 
 Data 2.3.1   

1. S1 : Trus bisa di ceritain ga, masa kecil Mbak Sukma sebagai putri 

seorang presiden mengingat kalo mbak Sukma lahir pada 

tahun 1951 kan itu Indonesia baru merdeka, brati kan in 

betul-betul merasakan ga sih gejolak di awal kemerdekaan? 

 S2 : Karna waktu itu sangat pahit sebenarnya sebagai catatan 

perjalanan hidup saya waktu muda sudah terjadi teror-teror, 

Bung Karno diteror dengan di granat, dulu pake granat, di 

tembak, tapi syukur Bung Karno waktu itu selalu luput dari 

target untuk di bunuh 

 

 



 Data 2.3.2 
2. S1 : Setelah Gus Dur menjadi Presiden pada saat itu, ada 

perubahan apa yang di rasa istimewa? Ada hak-hak istimewa 

apa yang di rasakan sebagai anak seorang Presiden? 

Enaknya..? 

 S2 :  Enaknya mungkin saya tidak bisa berbicara atas nama adik 

atau kakak saya, kalau pengalaman saya sendiri, saya 

mendapat exposure terhadap sebuah peristiwa bersejarah, 

langsung, terlibat langsung, itu buat saya adalah pengalaman 

yang berharga, jadi segala upaya yang dilakukan oleh ayah 

saya untuk membuat perubahan yang berarti bagi Negara ini, 

saya merasa di beri kehormatan untuk terlibat di dalamnya 

baik secara langsung atau tidak langsung sebagai pendukung. 

Buat saya itu adalah sebagai anugerah yang luar biasa. Baik 

dengan konsekuensi politik yang pada waktu itu tapi tetap 

semua peristwa tersebut adalah peristiwa yang bersejarah. 

 

 Data 2.3.3 
3. S1 : Pernah ada kejadian yang lucu ga di Istana sewaktu Gus Dur 

masih menjabat sebagai presiden RI ke 4. 

 S2 : Saya pernah naek ojek waktu itu…naek motor. Jadi saya tuh 

yang kebiasaan kan jadi wartawan kalo ke mana-mana naek 

ojek, nah suatu hari saya ada meeting di luar…dan macet, 



Bapak sudah mau pergi…padaha l saya mau ikut acara 

tersebut…karma harus mendampingi. Jadi kita kejebak 

macet, saya berpikir, karna itu di daerah Gambir, kalo 

nunggu ga mungkin, pasti saya telat karna saya waktu itu 

sudah di telpon-telpon. 

 

 Data 2.3.4 

4. S1 : Di mata anda berdua (Sukmawati dan Yenny) bagaimana 

Bung Karno sebagai seorang ayah, Gus Dur sebagai seorang 

ayah tidak sebagai Presiden. 

 S2 : Bisa di lihat Bung Karno di sisi lain selain Presiden beliau tuh 

Pejuang Kemerdekaan yah…jadi tanpa jabatan Presiden, 

beliau tetap menjadi seorang pejuang Kemerdekaan, pejuang 

Kemanusiaan itu sampai hayatnya di pegang teguh, jadi saya 

bangga kepada Bung Karno dan saya berterima kasih 

dilahirkan sebagai anak Indonesia Merdeka, saya kira seluruh 

generasi setelah 45 harus berterima kasih kepada Bung 

Karno, Bung Hatta dan para perintis Kemerdekaan karena 

beliau-beliaulah yang berhasil mewariskan kita dengan 

Kemerdekaan. 

 

 



 Data 2.3.5 

5. S3 : Kalo saya, Gus Dur itu sosok yang humanis, Gus Dur itu 

sosok pemimpin yang betul-betul tidak terpisahkan dari 

rakyat. Tapi di sisi lain beliau adalah sosok yang sangat-

sangat jujur yang mengajarkan kita untuk tidak berpura-pura, 

beliau tidak mau munafik, sangat berpandangan ke depan, 

visioner, dan above all menempatkan negara ini sebagai 

prioritas utama, bahkan kami kadang-kadang keluarga harus 

ngalah.   

 
 

4. MANNER 

Data 2.4.1 
1. S1 : Mbak sukma kan lahir 1951 waktu itu Bapak sudah menjadi 

Presiden R.I yang pertama, Jadi Mbak Sukmawati benar-

benar dilahirkan betul-betul putrid seorang Presiden. Waktu 

umur berapa Mbak Sukma mulai menyadari kalau Bapak 

saya orang penting? 

 S2 : Apa yang memori yang sudah terekam dan saya ketahui dan 

sadar bahwa saya putri seorang Presiden itu kurang lebih 

umur 5 tahun 

  
  
 
 



 Data 2.4.2 
2. S1 : Itu dari mana pengalaman-pengalamannya 

 S2 :Itu dari pengasuh saya karma saya punya pengasuh di 

samping ibu saya sendiri, dari pengasuh saya, dari 

pengawal saya yang memberitahukan bahwa saya itu putri 

seorang presiden, secara etika, tatakrama itu ada di dinding 

di asuh. 

 

 Data 2.4.3 

3. S1 : Kalo kita kembali lagi ke peraturan, tadi Mbak Sukma bilang 

sebagai anak presiden peraturan-peraturan protokol apa saja 

yang harus di ikuti, yang harus di kawal, di antar. 

 S2 : Protokolnya sudah ada tapi waktu itu kurang sempurna di 

bandingkan presiden selanjutnya ya, karna setelah presiden 

selanjutnya kan sudah ada sekolah khusus, bagaomana 

protokol harus bersikap, punya sistem aturan sendiri, 

memang sudah ada kalau kita di kawal itu dah pasti dan 

harus. 

 

 Data 2.4.4 

4. S1 : Mbak Sukma sendiri dimana deketnya Mbak dengan Bung 

Karno? 



 S2 : Ya...lumayan ya, dekat, dengan kesibukan beliau, beliau 

masih meluangkan waktu untuk anak-anak, jadi kita bisa 

bercengkrama waktu makan siang ya...biasanya. Terus saya 

juga berusaha kalo beliau ulang tahun saya hadiahkan 

karangan bunga. Jadi di waktu-waktu luang kita intim 

mengisi waktu bersama. 

 

 Data 2.4.5 

5. S1 : Nasehat bapak kepada anak-anak, nasehat yang paling Mbak 

Sukma inget, mungkin bapak nasehatin Mbak Sukma apalagi 

seorang putri presiden. 

 S2 : Kalo dalam pelajaran harus rajin belajar supaya berhasil cita-

citanya, kan gitu...kalo dalam budi pekerti itu ya yang baik 

yang sopan terhadap siapapun. Terus juga, nantinya berbakti 

kepada Bangsa dan Negara Indonesia. 

 
 Data 2.4.6 

6. S1 : Nah...rasa senangnya sebagai anak presiden, uniknya. 

 S2 : Senengnya...kita bisa travel ke daerah-daerah, ke luar negeri. 

  

  

 

 



 Data 2.4.7 

7. S1 : Kenangan apa yang tidak pernah terlupakan, kenangan 

terindah, terunik, tergila pokoknya yang selalu…Mbak 

Sukma inget dari almarhum Bapak. 

 S2 : Sebenarnya ada beberapa kenangan-kenangan terindah, salah 

satu aja deh.  Contohnya….Sewaktu -waktu kita pulang 

sekolah terus Bung Karno, Bapak itu sedang dalam konvoi 

menuju ke suatu acara. Di tengah jalan, mendadak mobil kita 

berhenti dan rombongan presiden.pun berhenti..di tengah 

jalan..terjadilah peluk cium saja terus kembali ke rombongan 

lagi. 

 

 Data 2.4.8 

8. S1 :  Boleh di certain ga...mungkin pengalaman waktu masih kecil 

atau pengalaman masa remaja sebagai cucu proklamator kita 

Bung Karno.  

 S2 : Sebagai cucu Bung Karno, masa kecilku tu norma dan 

bersahaja, mungkin situasi saat itu tidak memungkinkan 

keluarga kami lebih mengekspresikan diri, ya..taulah pada 

saat itu bagaimana?Kita tu malah bisa merasakan kehidupan 

yang sangat normal, berkeluarga. Menurut saya itu 

kehidupan yang normal dan OK, gitu…  



 

 Data 2.4.9 

9. S1 : Cerita dong bagaimana masa-masa awal menjadi anak 

presiden? 

 S2 : Yang serunya….waktu itu.kan reformasi? Reformasi terus 

peralihan antara ke yang dulu ke saat  Ibu (Megawati). 

Wapres  ke Presiden. Yang lucunya itu, karna tidak ada 

aturan yang pasti,bagaimana sih harus memperlakukan 

keluaraga presiden bukan wapres atau presidennya tapi 

keluarganya, jadi ada yang lucu. Setiap kunjungan ke daerah 

setahu kami, setahu saya kita tuh harus ya…b iasalah asyik-

asyik nih kalau anak Wapres kalo ikut kunjungan ke daerah 

kita dapet mobil dong..maksudnya untuk mengikuti  

rombongan Presiden dan Wapres yang di depan. Saya ga 

ngerti juga ya waktu itu karna tidak ada aturan yang jelas 

atau memang peralihan, saya di persilahkan oleh protocol 

untuk naik ke bus, karena memang tidak ada mobil untuk 

keluarga. Jadi mobilnya Wapres itu bisa paling depan, saya 

tuh yang bisa ke 20 mobil, dari menteri dulu, pejabat dulu 

jadi setiap sudah turun saya kan yang harus lari-lari 

kan?ngejar Ibu di depan. Jadi karena saya sudah ketinggalan, 

orang ga tahu saya, “Ga boleh masuk” saya bingung mau 



bilang apa?masa saya bilang “Pak saya ini anaknya, Puan 

Maharani’? apa dia kenal? Nah saat itu saya belum tahu 

telpon-telpon protokol atau pengawal, jadi saya diam aja di 

pintu, yang akhirnya ada yang cari saya, katanya “Mbak 

Puan…Mbak Puan…di cari Ibu.” Pokoknya kejadian -

kejadian itu yang bikin saya berpikir..sebenarnya saya ini 

anak Wapres atau bukan sih?,Kok kayaknya benar-benar 

terlantar gitu. 

 

 Data 2.4.10 

10. S1 : Seperti yang Mbak yenny bilang bahwa, “Aduh pasti hidup 

kita berubah, dari bukan anak Presiden jadi anak Presiden.” 

Nah perubahan apa sih yang paling di rasakan waktu itu??  

 S2 : Lebih kepada ini ya..jadi kita tuh harus menyesuaikan diri 

dengan tatacara perilaku yang baru, protokol yang baru, hal 

seperti itu. Tapi kalau hubungan kami sendiri di rumah ya 

tidak berubah. Lalu perubahan tempat tinggal, karena 

kemudian kami harus tinggal di istana,tentu dengan satu set 

peraturan yang menyertai istana tersebut, ya...lain.lah dengan 

hidup di rumah sendiri hidup di istana itu jelas sekali 

perbedaannya. 

 



  

 Data 2.4.11 

11. S1 : Setelah Gus Dur menjadi Presiden pada saat itu, ada 

perubahan apa yang di rasa istimewa? Ada hak-hak istimewa 

apa yang di rasakan  sebagai anak seorang Presiden? 

Enaknya..? 

 S2 :  Enaknya mungkin saya tidak bisa berbicara atas nama adik 

atau kakak saya, kalau pengalaman saya sendiri, saya 

mendapat exposure terhadap sebuah peristiwa bersejarah, 

langsung, terlibat langsung, itu buat saya adalah pengalaman 

yang berharga, jadi segala upaya yang dilakukan oleh ayah 

saya untuk membuat perubahan yang berarti bagi Negara ini, 

saya merasa di beri kehormatan untuk terlibat di dalamnya 

baik secara langsung atau tidak langsung sebagai pendukung. 

Buat saya itu adalah sebagai anugerah yang luar biasa. Baik 

dengan konsekuensi politik yang pada waktu itu tapi tetap 

semua peristwa tersebut adalah peristiwa yang bersejarah. 

 

 Data 2.4.12 

12. S1 : Kalau saya melihat Mbak Yenny nih sebagai putri Gus Dur 

dan mendampingi juga saya berpikir kok berat banget 

ya…persidangan -persidangan, metting-metting dengan 



pimpinan Negara, aduh…pasti membosankan. Ada ga sih 

perasaan bosen gitu  

 S2 : Iya pastilah 

 

 Data 2.4.13 

13. S1 : Berarti nih selama menjadi putri seorang Presiden, 

pengalaman paling ga enak. 

 S2 : Ada suatu keterikatan dengan bodyguard, jadi kita ga bebas 

mau kemana-mana harus selalu beserta bodyguard. 

 

Data 2.4.14 

14. S3 : Buat saya pribadi yang paling menganggu adalah 

penghakiman yang menurut saya tidak adil kadang-kadang 

ya dalam keputusan politik, itu tentu adalah resiko sebuah 

jabatan politik, hanya sejarah yang busa menjawab apakaH 

tindakan-tindakan yang di ambil oleh presiden pada waktu 

itu, Bung Karno, ayah saya, Mbak Megawati, Pak Harto, 

Pak Habibie, apakah tindakan yang mereka ambil itu 

adalah tindakan yang tepat untuk negara, tapi ketika saat 

berlangsungnya mendengar kritikan-kritikan dari 

masyarakat agaknya nyesek juga karena orang tua kita 

yang di kritik. 
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