
Kuesioner 
 
 

1. Menurut Anda apakah semua artis tanah air bisa berbahasa Inggris?  
 
 
 
 
 
 
 

2. Apakah artis Indonesia selalu menyelipkan kata-kata bahasa Inggris pada saat 
merespon pertanyaan di berita infotainment?  

 
 
 
 
 
 
 

3. Apa alasan para artis menyelipkan kata-kata bahasa Inggris di tengah 
percakapan mereka dalam berita infotainment? 

 
 
 
 
 
 
 

4. Mengapa artis seperti Cinta Laura, Kate Wilson, Manohara lebih sering 
banyak menggunakan bahasa Inggris ketimbang artis-artis seperti BCL, Audy, 
Afghan?  
Apa yang melatarbelakangi hal tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questionnaire 
 
 

1.  In your opinion, do all Indonesian celebrities able to speak English?  
 
 
 
 
 
 
 

2. Are Indonesian celebrities always inserting some English words when they 
respond questions in infotainment? 

 
 
 
 
 
 
 

3. What are celebrities reasons insert English words in the mid of their 
utterances in infotainment? 

 
 
 
 
 
 
 

4. Why do celebrities like Cinta Laura, Kate Wilson, Manohara use English 
frequently rather than BCL, Audy, Afghan? What becomes the background of 
it? 
 

 

 

 

 

 



Appendix 1 

 

(Insert: BCL, Audy, Giring, Agnes, Manohara) & (www.youtube.com: Manohara) 

Date : April 4, 2009, June 2, 2009 & June 9, 2009 

Day  : Saturday & Tuesday 

 

H  : Host 

B  : BCL 

Au: Audy 

G  : Giring (Nidji) 

Ag: Agnes 

M  : Manohara 

 

Bunga Citra Lestari 

H: Memang tak ada target untuk meraih gelar diva, namun lain halnya dengan target     

untuk punya momongan. Sejak keduanya menikah, pasutri ini tak pernah 

berencana untuk mengincar memiliki keturunan. Meski begitu soal kehadiran 

anak, Bunga dan Ashraf memasrahkan sepenuhnya ke tangan yang di atas. 

B: Kalo momongan kan tergantung dikasi sama yang di atas kapan. Kalau aku si 

menyerahkan semua sama yang di atas. Itu kan rezeki gitu ya. Aku juga ga mo 

maksa, kalo terlalu maksa harus sekarang harus sekarang, nanti juga kalo ga 

dikasi kasi, sedih juga, bingung juga, gitu. Jadi kalo aku go with the flow aja. 

Yang pasti kita tidak menunda. 

 

Audy 

H:  Meski sibuk dalam bermusik namun Audy tak memungkiri kadang disergap rasa 

sepi. Maklum sejak hubungan cintanya bersama Tian Nugroho kandas di tengah 

jalan, ia masih sendirian hingga kini. Biasanya kalo rasa sepi menyergap, Audy 



memilih untuk melarikan perasaannya dengan berlama-lama di studio. Namun hal 

itu bukanlah solusi terbaik. Lantaran sebenarnya Audy juga merindukan untuk 

memiliki belahan jiwa. Apalagi usianya sudah menginjak 26 tahun. 

Au:Kalo target saya sih, saya pengennya sih sebelum 30 ya, kalo perempuan ya 

bagusnya gitu, pengennya. Cuman ya kembali lagi kepada e.. jalannya 

bagaimana. Kalo misalkan tiba-tiba saya harus menikah besok jg hehehe ya kan.. 

Who knows? �aid a? Gitu, pokoknya kalo memang sudah bertemu dengan 

jodohnya ya insyaallah, doain itu akan terjadi.  

 

Giring 

G:  Karena dah mapan, gue juga udah nyaman sama dia. Sebenarnya yang dicari 

ialah… apa ya, ya karir sih. Sebenarnya sih gue masih banyak impian gue di Nidji 

yang masih belum, belum tercapai dan itu butuh konsentrasi full. Kan teman-

teman, kita tahu bahwa menikah itu kan, itu tidak gampang, aku pengen Cuma 

sekali aja seumur hidup. 

H: Sebenarnya Giring pun sempat beku hati, kala cintanya dengan Inka hancur 

hingga berkeping-keping. Tapi begitu mengenal Cintia semua jadi terasa indah. 

Perlahan-lahan Giring pun jatuh cinta dan kini semua wangi pujian berhamburan 

dari bibir mereka. 

G: Dia sabar, sabar banget, baik banget, bis tu juga, dewasa si enggaklah masih suka 

kekanak-kanakan dia. Tapi ininya yang paling kocak, maksudnya dia bisa bikin 

gue tersenyum. Lucu orangnya, ngelawak mulu kerjaannya ga brenti ngelawak, 

ada aja….. ya sama gue juga ngelawak mulu.  

C:  Dewasa, baik, perhatian, trus selalu ngajarin aku hal-hal yang positif. 

G:  Apa contohnya apa? 

C:  E…..soal e ……. 

G:  apa ayo? It’s possibly a joke, it’s ok. 

(both laugh) 



Agnes Monica 

Ag:Pertamanya gara-gara salah potong, trus akhire gua balik ke hairstylist gua yang 

biasa motongin gua, akhire gua bilang eh tolong deh babat aja ni rambut.                                 

H: Dalam jajaran para trendsetter dalam berpenampilan di tanah air, Agnes adalah 

sosok yang menjadi salah satu bintang yang selalu dijadikan panutan. Bisa jadi 

perubahan total Agnes dalam gaya rambut kali ini adalah upaya untuk tampil beda 

dan mendapat perhatian dari para penggemarnya.  

Ag:Karna aku woman enough kok untuk bisa punya, untuk bisa punya rambut 

pendek.  Aku woman enough kok, rambut indah kan belum tentu, belum tentu 

harus panjang. Rambut indah kan juga bisa rambut pendek, hehe. 

H: Gaya rambut mungkin bisa menjadi bagian dari perubahan penampilan untuk tetap 

tampil fresh di hadapan para penggemar. Perubahan penampilan adalah gebrakan 

yang kadang memang harus dilakukan untuk selalu tampil menarik. Inilah jalan 

yang diretas Agnes termasuk perubahan dalam aksi panggungnya.  

Ag:Ya liat aja si tadi gimana, lebih ketariannya trus sudah gitu stage act nya sendiri, 

lebih em, apa ya.. aku si sebenarnya kalo stage act lebih ya udah natural aja, 

mungkin lebih fun ya, lebih fun. Kalo misalnya aku bilang ini lebih ke proses 

kedewasaan dan kematangan aku aja sebagai seorang penyanyi dan seorang 

musisi. Udah itu aja si.  

H: Penampilan berbeda secara total dari Agnes saat launching album terbarunya 

menjadi nilai tersendiri selain kualitasnya sebagai penyanyi dan juga musisi. 

Selebihnya ada nilai yang selalu ingin diusung dalam setiap launching albumnya. 

Mungkin inilah upaya penggalian potensi yang tidak berakhir dan juga usaha 

untuk selalu dalam proses untuk selalu menjadi yang terbaik dalam menghasilkan 

karya. Lagu terbarunya “teruskanlah” yang diciptakan Rai dan dibuat liriknya 

oleh Dewiq akhirnya rampung menjadi karya yang apik dalam lantunan suara 

tinggi Agnes. 



Ag:Aku jujur, aku masi belum puas dengan, dengan apa yang aku capai sekarang. 

Jadi em..,  e aku akan menyuguhkan dan berusaha untuk memberikan karya- 

karya yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya, gitu…Karna bahkan sampai, 

bahkan sekarangpun aku dah mikirin untuk album “deluxe edition”  yang nanti 

akan, yang kedua ya, “deluxe edition” yang laen yang akan keluar, itu aku uda 

mulai nulis juga, gitu… 

 

Manohara 

1. 

H: Pekan  ini kasus Manohara Odelia Pinot makin memasuki babak yang panas 

setelah melaporkan 8 orang dari Malaysia dengan tuduhannya tersendiri kepada 

Mabes Polri juga melakukan 2 kali visum di RS Cipto Mangunkusuma Jakarta. 

Rabu menjelang siang kemarin, Mano lagi-lagi terjun langsung berdemo di depan 

Kedubes Malaysia di Jakarta bersama dengan sekelompok masyarakat juga 

ibundanya Daisy Fajarina, Mano berdemo bukan untuk kasus yang sedang 

dialaminya, melainkan kasus perairan Ambalat yang melibatkan negara Malaysia. 

Nampak dengan penuh semangat Mano turut meneriakkan pekik perjuangannya 

memprotes aksi-aksi propokatif pihak Malaysia kepada negara Indonesia melalui 

perairan Ambalat.  

M: Mano rasa sebagai generasi muda Indonesia, I have to present all the young 

generations of Indonesia and say that we have to fight for our right.  

H:  Meski menghabiskan banyak masa kecilnya di luar negeri, nasionalisme Mano 

sebagai bangsa Indonesia rupanya makin menguat lantaran dukungan hampir 

semua warga negri ini terhadapnya. Bergabung diantara para pendemo lainnya, 

Mano seolah melupakan sejenak kasus sangat pelik yang sedang dihadapinya 

yaitu proses hukum menuntut pihak kerajaan kelantan Malaysia yang praktisnya 

telah berjalan efektif selama 3 hari ini.  



M: Iya saya Mano sebagai young generation Indonesia buat Mano important untuk 

kasi tau kalo kita sebagai orang yang muda-muda juga harus kepedulian soalnya 

kalo bukan kita sapa lagi. My presence today has nothing to do with my case, 

my presence today is purely to show that all the young generation of 

Indonesia…(inaudible) 

 

2.   

H: Penderitaan yang diterpa Permaisuri kerajaan kelantan itu sungguh membekas. 

Manohara pasti masih ingat detik-detik penyiksaan itu terjadi. Menjadi istri 

Tengku Fachry laksana mimpi buruk yang berakhir, seperti burung yang keluar 

dari sangkar emas, Manohara pun enggan kembali ke sangkar. Yang tersisa dari 

kisah pernikahan Manohara dan Fachry tak lain keinginan menggugat cerai sang 

Pangeran. Tak ada lagi rasa cinta istri terhadap suami yang tersisa adalah 

kebencian.  

M: Rasa cinta, rasa benci, rasa semua uda ga ada. I just don’t care basically tapi 

after what I experience ya kayanya bukan cuma Mano, sapa aja kalo mengalami 

apa yang Mano alamin kayanya uda ga bakal balik.  

H: Sebagai istri yang teraniaya memang tak sepatutnya Manohara berdiam diri, 

perlawanan mesti diberikan atas tindakan tak senonoh Tengku Fachry. Meski 

perceraian bukan solusi terbaik memecahkan masalah dalam perkawinan tapi 

upaya melindungi diri dari siksaan, jelas prioritas utama Mano.  

M: Rasanya gak gak, I don’t feel anything different buat Mano banyak janda di luar 

situ. I don’t think shame to be janda. It’s perfectly normal, lots of people have 

reason. Buat Mano malah lebih shameful lagi kalo Mano malah stay married 

and still accepted to be treatened that way, itu malah baru boleh bilang 

shameful daripada kalo to be janda and free.  

 

 



3.    

H: Katanya pihak Kedubes Indonesia di Malaysia sudah melakukan usaha-usaha dan 

upaya untuk membantu kepulangan Mano ke Indonesia? 

M: Ya I want to add ya kenapa sampe sekarang juga letter yang dari human right 

representative aid for me masih belum dibalas sampe sekarang juga 

H:  tidak ada juga respons dari sana ya? 

M: tidak ada 

H:  Nah kalo Ibu Daisy sendiri usaha apa yang sudah dilakukan dari pihak 

pemerintah? 

D: E iya betul sekali, jadi e kaya seperti gimana ya, saya betul-betul kecewa dengan 

pihak, terutama kedutaan besar Malaysia yang betul-betul amat sangat one sided, 

sepihak sekali dan e mereka katakan o ibunya tu jual anak, saya sudah kasi kondo, 

saya sudah kasi mobil dan luarbiasa ini duta besar dan wakil negara yang 

langsung mempercayai begitu saja gitu loh.. tanpa harus mengadakan investigasi. 

Saya sudah buktikan sms Manohara, Mano sudah meminta tolong, sudah segala 

macam tapi mereka tidak percaya dari pihak kami, mereka malah lebih 

mempercayai pihak mereka.  

H: Dan beruntung akhirnya, Mano bisa dibantu oleh Pemerintah Singapura juga 

M: Singapore is very helpful, mereka very good job. 

H: Dan ini satu terakhir mungkin, e ini ada banyak tanggapan orang-orang ada yang 

memang pro dan kontra, ada yang anggapan positif dan negatif tapi ada yang 

mengatakan kalo ini hanya by design untuk nama Manohara, apa tanggapan 

keluarga seperti itu? 

D: ya itu e, kita ga mau inilah ya, saya kalau by design saya ga perlu buat seperti ini 

karena anak saya amat sangat potensial, anak saya sangat pinter, cantik 

alhamdullilah ya, saya ga perlu lakukan seperti ini, dia juga akan bisa.  



M: tapi I just wanna to add e..pro dan kontra itu akan selalu ada, itu another 

opinion, okey..tapi what I hope that now all I can do is try to convince people 

which is responsible to help other people about my situation.  

H: Walaupun yang menjadi pertanyaan karena buktinya sampe saat ini tidak ada tapi 

apapun itu, yang pasti semua yang dialami oleh Manohara mungkin bisa menjadi 

pelajaran bagi kita semua agar tidak ada Manohara-Manohara lainnya yang jadi 

korban seperti itu ya…Nah ini 2,5 bulan Mano juga sempat bercerita, Ibu Daisy 

juga sempat bercerita kalo Mano juga disuntik hormon untuk menambah berat 

badan. Kalo ibu sendiri melihat keadaan Mano sekarang seperti apa, apa memang 

jauh bertambah berat badannya? 

D: Ya Manohara jauh bertambah ya, Manohara bertambah itu 15kg ya. Sekitar 15kg, 

tadinya kan 53, 52 ya.. 

H: tapi sebenarnya dari pihak, dari suaminya Manohara, mungkin dari pihak keluarga     

kerajaan apa sih mereka tujuannya, terdengar itu untuk biar cepat pregnant gitu 

ya? 

M: enggak, katanya sih udah disuntik gitu, orang tanya-tanya o Mano oke ga? 

Jawabannya mereka selalu oke kok sekarang, uda happy, uda makan, liat deh 

gemuk ato ya itu, uda mau pregnant tu 

H:  Jadi itu salah satu usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga kerajaan untuk 

menutupi keadaan Mano yang gemuk dengan kondisi berat badannya naik, sehat 

seperti itu ya 

 

4.   

M:  At that time, it was better time. Mano masih ada telpon masih ada paspor. 

H:  Masih bisa berhubungan dengan pihak keluarga, tapi sayangnya pada saat itu 

kembali diajak untuk ke keluarga kerajaan seperti itu ya..Nah e mungkin secara 

detailnya, mungkin pemirsa di rumah juga ingin tau, mungkin Mano juga bisa 

menunjukkan kekerasan fisik seperti apa sih yang dialami oleh Mano?  



M: I have some picture evidences. Mano udah kasi ke polisinya, I’m not going to 

show it now because it’s too explicit, but I do have picture evidence but I 

won’t show it. 

H: E ya Mano memang memiliki bukti itu tapi juga tidak bisa diperlihatkan di sini ya 

karena kekerasan sayatan seperi itu ya. Nah ini Mano juga, mungkin pemirsa di 

rumah juga sempat menyaksikan mungkin pada saat itu keluarga kerajaan nonton 

bola bersama dan kita juga mendapatkan informasi dari ibu juga. Itu Mano 

meletakkan tangan di sini apakah memang benar itu isyarat dari Mano? 

M: Itu memang benar itu biasanya ya kalo Mano sama Dewi, kakaknya Mano kalo 

misalnya di mall atau apa, kalau ada laki-laki yang ganggu yang tiba-tiba 

ngomong, kita kalo gini biasanya signal berlagak gini atau juga cincin on the 

right hand, tapi mungkin kayanya ga keliatan deh cincin nya di telunjuk. Jadi 

Mano pas keluar dari football itu kebetulan lihat one TV station. I know it from 

Indonesia ya…so I took that chance from the situation. 

 

5. 

H: ya Manohara mungkin bisa cerita sebenarnya kondisi di sana itu seperti apa sih, 

apakah seseram itu seperti ceritanya bagaimana?  

M: ya jadi Mano di Kelantan itu kalo dibilang kaya Princess benar-benar nggak ya. I 

have been treated like an animal, dikunci di kamar, kalo keluar-keluar disuruh 

senyum, kalo nggak ya they took me get back, ya di kamar itu I’m like his 

object, I’m like his property gitu kaya mainan that’s it, I’m really like an 

object, I have no human right totally. Itu semua yang Mano cerita itu semua 

betul, banyak sekali yang tidak percaya ya, tapi itu semua betul, di sana diisolasi, 

kamarnya juga bukan kamar tidur itu sebenarnya storage gudang tapi pintunya itu 

diumpetin di belakang bookshelf, looks like a library jadi di dalam itu there is 

nothing, there is no internet, phone, apa Mano ga boleh. Trus ada dua orang 

yang memonitor apa yang Mano buat jadi walaupun mau ke restroom, ada satu 



yang ke sana dulu, jaga pintu restroom, Mano masuk lalu di belakang ada yang 

ngikutin juga. 

H:  berarti memang benar-benar tidak ada komunikasi sama sekali ya dengan pihak 

luar, lalu?  

M: Lalu kalau ada koran ato majalah gitu jadi di cek dulu, make sure ga ada apa-apa 

baru Mano dikasi jadi betul-betul, it’s very tied.  

H: Mungkin Manohara bisa cerita di sini ya, bagaimana sih sebenarnya perjuangan 

dari Manohara ini untuk bisa lepas dari e negara Malaysia? 

M: Jadi Mano ambil kesempatan pas lagi di Singapur karena di Malaysia, mereka 

sangat berkuasa ya jadi ga mungkin kalau Mano bisa kluar dari sana, jadi kita e 

tadinya di Singapur mau 5 minggu soalnya Tuanku Sultan Kelantan kena jantung 

tapi salah satu pihak kerajaan dengar kalau Mano akan datang ke Singapur udah 

gitu katanya Mano on the way mau ke hotel jadi Mano lagi di lantai 13, mau 

turun ke bawah lobi, saya dengar Mano ada di, tunggu di lobi, pas Mano pencet 

bel tu bodyguard pada teriak-teriak ga boleh ga boleh mesti lantai 3. 

H:  memang ada ya lantai 3? 

M: Ada kamarnya aja, jadi pas di lantai 3 itu e Mano mau dikeluarin mau dikunci di 

kamar, Mama mau di usir dulu, baru kita pergi ke Kuala Lumpur jadi saat itu 

Mano pikir if (inaudible) ga bisa saya press the alarm bell trus Mano teriak-

teriak biar semua orang bisa lihat ya, so mereka berhasil bawa Mano balik ke 

Malaysia at least banyak witness yang lihat Mano gitu. Jadi pas Mano pencet 

alarm teriak-teriak, e ga lama kemudian ada dokter datang langsung (inaudible) 

tapi alhamdullilah he wanna take me back, polisi Singapur uda datang jadi dia 

langsung taruh-taruh langsung balik lagi, ga lama kemudian mama naik ke atas, 

Mano ngeliat mama jadi lari ke mama gitu, kita masuk ke salah satu kamar 

H:  dengan pengamanan yang cukup ketat? 

M: iya, sama polisi Singapur trus orang-orang dari kedutaan Amerika ama Indonesia 

datang and iya.. 



H:  Apa yang memutuskan kepada anda untuk e saya tetap harus menuju ke lantai 1?  

M: Soalnya kalo Mano keluar dari lantai 3 mereka bisa kunci di kamar, Mano teriak-

teriak kan bisa didengar juga ya jadi takutnya mama diusir dulu ato apa mereka 

fitnahin mama kan bilangnya Mano yang ga mau kluar liat mama ato apa trus 

mama disuruh pergi baru Mano ke Kuala Lumpur jadi lantai 3 itu jadi pencet 

alarm sampe teriak-teriak, so attract attention ya. 

 

6. 

H: Manohara, Daisy dan Dewi kakaknya tampak jelas siap kembali merangkai 

kekompakan mengatasi persoalan hidup termasuk mungkin persoalan dari masa 

lalu Daisy yang masih tersisa tetapi di luar rencana esok, yang terpenting kini 

adalah menikmati pertemuan yang sudah lama dirindu. Selebihnya ucapan terima 

kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu tidak habis diucapkan 

Manohara, Daisy dan Dewi sang kakak. Nah satu hal yang menarik Mano adalah 

caranya mempersepsi dan melihat persoalan dirinya. Meski masih sangat muda, 

Mano tampak cukup matang dan tidak emosional melihat keruwetan yang 

menimpa dirinya. Inilah misalnya pernyataan Mano tentang image buruk yang 

disampaikan pada orang-orang Malaysia atas kasus yang menimpa dirinya. Meski 

ia sendiri mengaku mengalami penderitaan oleh Tengku Fackhri nyatanya ia 

sadar masih banyak orang-orang baik di kerajaan Kelantan yang turut 

membantunya selama ini. 

M:  e Mano ga mau karena situasi ini dengan Tengku Fackhri, dia kebetulan anak raja 

dari Kelantan yang berada di Malaysia ya, tapi itu bukan berarti kita bisa 

generalize bilang semua orang Malaysia jahat, semua pihak Kelantan jahat, itu 

Mano ga mau yang kaya gitu soalnya banyak yang bantu Mano pulang ya, malah 

orang dari Malaysia juga pihak Kerajaan Kelantan juga yang banyak sangat 

membantu Mano bisa ke sini.  

 



7.  

M:  Karena pas nyampe di airport itu banyak yang ga kenal dan (inaudible) 

H:  tidak terbayangkan ya sebelumnya? 

M:  iya 

H:  Lalu apa rencana anda ke depan? 

M:  e sekolah ya. E iya mau masuk kuliah, belum tau di mana tapi 

H:  sudah, sudah dipersiapkan secara matang ya kalo anda ingin kembali bersekolah 

M:  iya 

H:  usia anda saat ini sudah 17 tahun  

M:  iya 

H:  oke lalu sebelumnya kan kita kenal Manohara sebagai seorang model ya, model 

yang cukup terkenal lah di Indonesia lalu apakah anda juga akan kembali untuk 

ke dunia entertain?  

M: kalo ada opportunity boleh ya, yang pasti kalo ada dunia entertain kan kita juga 

punya influence jadi mungkin kalo Mano bantu-bantu apa it’s easy to do 

(inaudible) jadi anak-anak yang ga tau kemana kan, kalo di jalan gitu kan ngeri 

juga ya, jadi they can come there to learn, (inaudible) karena Mano di Indonesia 

sering banget ke jalan-jalan ketemu anak-anak ya, kasihan banget jadi mereka di 

jalan minta-minta sampe jam 4 pagi lalu besok jam 7 mesti sekolah kan ya.. 

H: Tante Daisy anda melihat Manohara sekarang bagaimana? Apakah beda dengan 

yang 2 bulan terakhir dulu ya, waktu terakhir bertemu. Bagaimana anda melihat? 

D:  tambah gendut (laugh).                         

 

8.                 

H:  Sebelumnya saya pengen tau dulu bagaimana kabarnya untuk hari ini? 

M:  alhamdulillah baik-baik.  

H:  baik ya. Gimana ni perasaanya sudah bisa kembali berkumpul dengan mama 

tercinta di sini? 



M:  senang sekali. I am very happy to gather with mom, I am extremely happy.  

H: sangat bahagia sekali tentunya bisa berkumpul lagi dengan ibu Daisy juga ya. 

Akhirnya perjuangan selama ini kayanya membuahkan hasil ya bu ya? 

D:  Amin doakan keselamatan kami juga 

H:  Iya. Nah kalo tadi kita sebelum ini sudah menyaksikan mengenai pengakuan 

Mano sendiri bagaimana dia berusaha untuk kabur di Singapura waktu itu 

M: itu itu semua bener. I got physically abused, mentally abused, sexually abused 

and sexually raped. Itu semua memang benar 

H: nah..e dari beberapa tayangan yang muncul di media, kita juga sama-sama 

menyaksikan kan. Sayangnya tidak ada bukti mungkin yang melihat ada 

penyiksaan yang dialami Mano. Nah ini abuse seperti apa ni, kekerasan yang 

memang secara fisik ato yang lainnya 

M:  fisik sama mental juga, both of them are very strong ya 

H:  mental juga? Itu 2,5 bulan berlangsung seperti itu terus? 

M:  iya.  

H:  nah ..kita juga mendengarkan kalo Mano sendiri juga berusaha untuk kabur ya ibu 

ya, nah itu bisa menceritakan sedikit ga pada saat memang waktu itu sampe 

akhinya kembali lagi waktu diajak umroh seperti itu ya 

M: e kalo pas kembali lagi umroh, itu ga rencana balik lagi ke mereka, baliknya ke 

Jakarta aja tapi I was taken by post langsung dibawa ke Kelantan, langsung 

dibawa ke istana, dikunci and then I was trapped there during 2,5 month. 

H: nah tapi sebelumnya kan pertama kali untuk mencoba kabur itu bulan Oktober ya?  

M: iya.  

 

 

 

 

 



9. 

H:  Ini bisa sampai sekarang ini, duduk di kursi kiss ini 

M:  Mano ga menyesal apapun ya, itu juga banyak positifnya yang keluar ya jadi 

Mano, I know who my real fanster that is one of them, I just jadi belajar ya, 

you know be learn more jadi ga ada ga ada penyesalan gitu 

H: Ya mudah-mudahan kita juga mendoakan supaya Mano bisa menata hidupnya 

menjadi lebih baik, bisa melupakan kejadian-kejadian yang kemarin. Yang 

pastinya tetap semangat, jalan Mano masih panjang masih muda ya tante 

ya…Tapi kalo ngomongin tentang penyesalan ya, ada sedikit pertanyaan. Kalo 

ngomongin tentang e Dubes Indonesia yang ada di Singapur dan juga di 

Malaysia, ya kan, memang dari dua negara ini, Dubes Indonesia tidak membantu 

Mano, apa yang ingin Mano sampaikan jika siapa tau pada sore hari ini mereka 

menyaksikan kisah Mano, pasti sekarang diperhatikan oleh setiap orang, silahkan  

M: ya e kasihan ya orang warga-warga negara di Indonesia di luar negeri kan sangat 

butuh bantuan ya, ada yang sangat butuh bantuan kalo kalian ga tolongin ya siapa 

lagi? It’s your job to help them so do your job. 

H:  Oke, baiklah. Sebelum kita mengakhiri ni, mungkin ada pertanyaan terakhir ni. 

Mano bisa dikatakan trauma dengan pernikahan yang kemarin dijalani, untuk ke 

depannya gimana Mano? Apakah ada sosok pria yang Mano inginkan? 

M: belum lagi ya, tapi kalo trauma itu Mano itu nggak ya, soalnya kalo trauma atau 

nyesel itu kan kita bebanin sendiri kan, aduh kenapa sih gitu, jadi kita yang 

pusing sendiri jadi buat Mano dia kan udah ambil kehidupan Mano, my freedom 

cukup lama ya 2,5 bulan jadi he already took my past, napain let me take my 

future, the career of my life, I just think about it.  

 

 

 

 



(I-Gossip: Rezky, Mulan, Cinta, Tika)  

Date : April 8, 2009  

Day  : Wednesday 

H: Host 

R: Rezky 

M: Mulan 

C: Cinta 

T:Tika  

 

Rezky 

H: Mungkin lantaran tak pernah bercita-cita menjadi pesinetron di awal karirnya 

sekitar dua tahun lalu, Rezky terbilang keras kepala dalam mengikuti instruksi 

sutradara. Tak urung perang dingin pun sempat terjadi antara Rezky dan kru 

syuting. Bahkan saking tertekan dengan prosedur, manakala masih menjadi 

pemeran pembantu, Rezky sempat bersitegang dengan sang pemeran utama yang 

biasa diistimewakan di lokasi syuting. Namun untunglah Rezky tak melulu 

menuruti egoisme pribadinya. Seiring pengetahuan aktingnya yang makin 

bertambah, Rezky mulai menikmati profesi barunya sebagai pesinetron. 

R: Dari awal yang kaya aku ga tau blocking, dari awal yang aku malu-malu, akhirnya 

pada saat aku disuruh berdiri di titik blocking dan aku berdiri di tempat laen 

karna aku pikir sama aja, padahal itu semua kan uda di set untuk berdiri di situ 

dan ga boleh pindah-pindah, gitu dan aku dibilang “bego banget si lu jadi orang, 

wah dimaki-maki dan aku pada saat ga niat juga, aku bikin iseng-iseng doank dan 

aku ngotot juga, ni orang dan segala macem, tapi ya udalah semuanya disabar-

sabarin. Banyaklah yang dari awal kaya aku em..kaya ngeplak beneran trus yang 

kaya maennya marah, sempat awal e bete gitu. 

H: Dengan tubuh ramping setinggi 179cm plus wajah tirusnya yang semi oriental, 

memang tak terlalu sulit bagi Rezky untuk menjadi idola layar kaca. Namun tak 



seperti bintang muda kebanyakan, cowok kelahiran Jakarta 26 Februari 1985 itu 

enggan membumbui kiprahnya dengan kisah cinta yang controversial. Meski 

merasa enjoy dengan status jomblonya, namun suatu saat nanti Rezky berharap 

bisa menemukan cewek yang klik dengan hatinya. 

R: Baik, cantik dan smart juga. Terus ya ngertiinlah keadaan kaya gini, justru ya 

justru malah pada saat aku terjun kaya gini malah sering berantemnya, ya udah..  

 

Mulan Jameela 

M: Angka 5milyar tak sedikit untuk dibayangkan, namun segala sesuatunya mungkin 

atas kerja keras. Inilah realitas hidup yang dijalani Mulan sebagai janda selain 

modal suara dan penampilan seksinya. Dari lagu makhluk Tuhan paling seksi 

hingga wonder woman, Mulan langsung digandrungi dan kebanjiran job 

manggung di berbagai daerah. Banjir job inilah yang menghantar Mulan untuk 

menikmati besarnya jumlah penghasilan sebanyak 5milyar rupiah.  

M: Buat aku sendiri, aku pasti serasa apa ya, serasa bangga ya kalo ada sebagian 

orang yang menyebut image ato icon girl power untuk aku kan. Itu mungkin 

dilihat dari sisi aku, em single parent gitu, dan kedua yang kedua mungkin ada 

salah satu lagu di album aku yang memang mengangkat gender perempuan gitu, 

“wonder woman”. Jadi ya e, mungkin bukan beban ya tapi lebih, bisa dibilang 

semangat aja, semangat lebih untuk aku gimana caranya bahwa wah ternyata 

perempuan juga punya kekuatan lebih untuk bisa hidup mandiri, gitu. Prinsipnya 

kalo aku em, ya pengen menjadi wonder woman, misalnya suatu saat nanti aku 

disakiti ama laki-laki ya pengen seperti itu. Artinya gini, e  perempuan sekuat 

apapun kalo disakiti laki-laki, udah give up aja udah. Mendingan hidup sendiri. 

 

Cinta Laura 

H:  Dan Cinta Laura juga makin terang sinarnya di dunia hiburan, meski Cinta 

menjalani karir keartisan hanya sebagai hobi, namun bintangnya memancar bak 



pemain kelas dunia. Cinta Laura mengaku hanya mencari pengalaman di dunia 

hiburan ini. Kesuksesan bertubi-tubi bukanlah target utamanya. 

C:  Di dunia entertainment cuma seperti hobby and just for me to gain experience.  

Jadi karena sekarang aku dah dapat experience itu dan aku tau rasanya kaya 

gimana, buataku udah cukup. I am already happy. So ya aku pengen 

professional, lagian aku ga mau terlalu expose, aku bukan tipe orang yang sukses 

trus tambah banyak banyak banyak lagi, kerja ini, kerja itu. No aku nggak suka. 

Aku orangnya cukup biar orang-orang ga bosen, gitu. 

H: Lantas apa target utama Cinta? Menjadi bintang Hollywood di negeri Paman Sam, 

Amerika Serikat perna menjadi impian Cinta. Jika Cinta berniat untuk go 

International ke Amerika sana, mengapa Cinta masih saja jalani keseharian di 

Indonesia? Benarkah Cinta ingin segera impiannya itu terwujud? 

C.  Itu choice aku. Aku uda profesional ikutin contractnya, kalo contractnya aku 

emang sgini sgini sgini ya uda, kalo emang sgitu uda slesai. Biar mereka minta, 

what can I do. Aku emang cuma maunya segitu. Ya aku uda professional, you 

have to proud to be professional and it needs both understanding. 

 

Tika 

H:  Lantas benarkah demi mengejar setoran dalam rangka mewujudkan bulan 

madunya ke Beijing China, Tika rela sibuk dengan menggarap syuting video klip 

untuk lagu terbarunya?  

T:  Syuting ini kan ga dibayar ya.. gitu. Ini emang udah kewajiban kita, dalam 

kontrak     pun udah tertera kita harus memenuhi untuk syuting video klip, 

rekaman beberapa album, dan manggung ke mana-mana gitu. Jadi buat aku ini ga 

dijadiin satu patokan untuk ngumpulin uang trus dipake untuk honeymoon, 

nggak. Insyaallah sih kalo misalnya ga ada hambatan, mau apa ya... kemarin 

sempat hunting-hunting juga dan akhirnya kita mau ke Beijing. 

 



(Kiss: Luna, Jupe, Kate, Nikita)  

Date : April 15, 2009  

Day  : Wednesday 

 

H: Host 

L: Luna 

J:  Jupe 

K: Kate 

N: Nikita 

 

Luna Maya 

H:  Kontras dengan sikap bungkam Luna dan Ariel soal kabar pernikahan mereka 

yang dilangsungkan pada tanggal 8 April di Bali, hubungan mereka yang makin 

dekat seolah mengiyakan berita tersebut. Memang sejak hubungan Luna Maya 

dan Ariel Peterpan tidak banyak mencatat jawaban yang pasti dan eksplisit 

tentang hubungan mereka, padahal kenyataannya keduanya konon sering jalan 

berdua, termasuk ketika ketahuan nonton konser bareng di Singapura, berbelanja 

bersama dan menonton bersama di bioskop. Sedangkan di acara musik dahsyat, 

rahasia hubungan Ariel bersama Luna Maya bisa saja berubah menjadi bahan 

obrolan lepas yang menjadi konsumsi publik karena keisengan Olga dan Raffi, 

dua presenter acara dahsyat selain Luna. Seolah tak tahan dengan pemberitaan 

gamblang tentang kabar pernikahan diam-diam mereka, seperti apakah reaksi 

Luna dan Ariel tentang pernikahan. Benarkah Luna telah lama merindukan saat-

saat pernikahan dengan pria idamannya? 

L:  Tapi yang namanya seorang perempuan pasti pengen ya namanya berkeluarga, 

punya pendamping yang tetap, mudah-mudahan satu untuk seumur hidup tu pasti 

pengen banget. Bullshit tu yang nggak gitu, tapi tu ya mungkin memang aku 

menunggu saat yang lebih indah aja. Jelas kenapa ada gossip itu mungkin sempat 



liat aku di jalan atau gimana. Jelas, oke aku bisa maklumi tapi kalo yang ga ada 

bukti, ga ada asal usul yang jelas, dibilang begitu, itu kan memfitnah ya, gitu… 

H:  Setelah isu pernikahan siri kemudian menyusul kabar pernikahan Luna dan Ariel 

yang merebak lewat salah satu tabloid ibukota, Ariel sendiri mengaku tetap ada 

kontrak diantara mereka. Jika selama ini kedekatan hubungan mereka hanya bisa 

diketahui karena tertangkap basah sering berjalan berduaan, kali ini Ariel 

mengaku makin dekat dengan Luna, entah lewat pertemuan atau hubungan 

melalui telepon, benarkah Luna dan Ariel sedang melewati masa-masa indah 

hubungan mereka? Dari hubungan yang makin dekat dan intens diantara Ariel 

dan Luna bukan mustahil pernikahan diantara mereka telah terjadi. Rasanya tidak 

salah karena keduanya sudah cukup lama saling mengenal, bahkan cinta mereka 

telah teruji bersama waktu sejak pertemuan pertama, rasa kagum dan cinta yang 

tumbuh di hati Luna kepada Ariel nampak tetap kuat hingga saat ini.  

L:  Iya e… pertama kali kenal itu memang temenan gitu, pertama emank niatnya 

berteman sebagai, ya..namanya juga baru kenal gitu, aku, aku ga boong, ga 

munafik, aku ga nutup-nutupi memang mungkin pertama kali kenal itu 

ketertarikan ada, jujur iya. Melihat sosok dia yang e.. dengan jago bikin lirik lagu 

segala macam, pintar nyanyi, sosoknya sangat karismatik dengan cool cool nya 

itu, mmm… dasar tu orang. Ya jadi sapa si, kita tau semua orang juga pasti 

ngeliat dia tu haa.. gitu dan aku juga ngeliat dia ya seorang sosok yang sangat 

baik sebenarnya, dia baik orangnya dan menyenangkan gitu dan ternyata pada 

saat kita ngobrol-ngobrol aku tau bintang aku sama dia tu sama gitu. 

H: Cinta bersemi lalu sempat pudar oleh kejadian pernikahan Ariel dan Sarah 

Amalia, namun kini cinta keduanya seolah tumbuh kembali menjadi kokoh dan 

mendapatkan peneguhannya pada momentum pernikahan yang konon telah 

dilakukan di pulau Bali tanah kelahiran Luna.  

L: Alhamdulilah si, aku si berdoa ajalah. Kalo itu memang yang terbaik dan dikasi 

timing yang tepat dan indah itu ya berarti itu emang waktunya gitu. Tapi kalo 



memang enggak berarti ya itu bisa dikatakan itu cuma sekedar ramalan. Ramalan 

bisa meleset bisa nggak, aku pikir semua tergantung kitanya si.  

H: Namun begitu, Luna tak menampik jika dirinya juga punya rencana konsep 

pernikahannya kelak. 

L: Maunya si kebaya tradisional si, pengennya si. Kalopun ada pestanya gitu ya, 

kalopun pake dress, dress nya simple banget. Yang simple tapi sesuatu, 

cie…kaya apa tu. Simple aja kali ya, simple tapi ya, mewah tu dalam tataran 

siapa, kalo menurut aku simple tapi menurut orang lain mewah kan, kita kan ga 

bisa bilang itu simple. Kalo aku si yang penting emm.. yang penting seru aja, kita 

bisa have fun malam itu kan istilahnya ratu dan raja sehari. Yang jelas si 

pengennya yang datang cuma keluarga dan teman-teman, orang yang benar-benar 

intens yang kita kenal gitu. Pengennya si seperti itu jadi e bergabung dengan 

teman-teman ataupun keluarga atau orang yang kita kenal tu jadi ga berasa kaya, 

ni salaman tapi ini sapa ya? 

 

Julia Perez (Jupe) 

H: Nampaknya masalah perceraiannya dengan Damian yang masih digantung, tidak 

membuatnya sebingung masalah keengganan sang mama untuk merestui 

hubungannya dengan Gaston dan hal ini akhirnya melahirkan perasaan dilema 

bagi Julia. 

J: Iya itu dia yang aku juga sekarang, makanya aku ga bisa ngomong banyak karena 

aku juga lagi shock juga. Mama yang begitu, ya antara aku sama Gaston kenapa 

mama yang kaya e seperti ngeliat Gaston bisa kaya sosok papaku. Bingung aja 

karena ya mamaku ga gila, alah my mom so much gitu ya.. dia e ya, aku hidup 

untuk ngebahagiakan mamaku tapi aku juga ga menutup kemungkinan untuk 

sementara, sekarang ini ketika aku jatuh, aku lagi sedih well my family selalu, ya 

support pasti ya. Tapi aku ga ngerti juga kadang-kadang ada rasa-rasa yang 

berbeda kayanya ketika Gaston datang itu beda aja. Bukan karena aku pengen 



pacaran ama dia, enggak, supportnya beda gitu buat aku, aku juga kadang-

kadang bingung kok lain rasanya gitu.  

H:  Namun begitu, nampaknya hubungan percintaan Jupe dengan Gaston yang hingga 

saat ini masih diakuinya sebagai hubungan pertemanan, nyatanya tidak 

sesederhana itu. Tampak benih-benih perasaan yang lebih mendalam dirasakan 

oleh Jupe. Banyaknya image negatif tentang pemain sepak bola mungkin juga jadi 

salah satu alasan bagi sang ibunda Sri Wulandari untuk tidak menyetujui 

hubungannya dengan Gaston. Namun bagaimanapun nampaknya pelantun 

beladuran ini sudah yakin dengan cintanya kali ini.  

J: Mamaku ga bisa menyamakan Gaston yang seperti papaku. Buat aku masa lalu 

mamaku ya uda, itu masa lalu mamaku, ceritanya mamaku sampe terjadilah aku 

sekarang. Aku rasa ga semua pemain sepak bola gilalah, enggak, pasti ada yang 

benarlah. Ya mudah-mudahan si Gaston benar kan.. 

H: Apapun yang sedang menimpanya saat ini nampaknya rencana mengenai 

pernikahannya dengan Gaston menjadi penawar jitu bagi Jupe yang membuatnya 

terlihat lebih berseri-seri. Bahkan terdengar kabar bahwa dirinya telah melakukan 

survey ke Bali untuk pemilihan lokasi yang tepat bagi pernikahannya kelak. 

Sebab menurut kabar yang terdengar suasana pantai menjadi dambaan Jupe di 

hari pernikahannya nanti bahkan dengan semangat Jupe pun sempat berbagi 

mengenai konsep pernikahan yang sangat dinanti-nantikannya itu. 

J: Kemarin itu liburan di kelapa cuma lihat, wah tempat e asik, cozy, dan ya sampe 

disambung-sambungkan ke pernikahan di pantai. Ya buat aku ya seru aja kali ya 

tapi ya blom, blom sampe sejauh ini untuk menikah. Seandainya kalau aku 

menikah ya pastinya aku pengen ya kaya Jupe gitu yang agak agak 

ya..sensualistik, lucu tetap glamour, kaya ratu, pokoknya yang gitu-gitu aku suka 

trus putih-putih, laki-lakinya juga pake baju putih-putih dan semuanya, apa 

namanya em…undangan juga pake baju putih-putih trus ada apa namanya, band-

band ehm.. ya gitu-gitulah.  



 

Kate Wilson 

K: What’s the hell is Andy Soraya? I don’t even know her. Siapa sih dia? Aku ga 

kenal dia dan dia tidak pernah menghubungi saya dan aduh kalo buat dia ya, coba 

ya tolong ya jangan cari masalah ama saya deh, bukan selevel ya, coba ya. Aduh 

tolong ya Andy Soraya jangan gila dong. Mau bersaing sama Catherine Wilson? 

Ngaca donk. 

H: Inilah pernyataan Catherine Wilson yang harus dipertanggungjawabkan sang 

model di depan para penyidik kepolisian Polda Metro Jaya. Keket yang sudah 

mangkir dalam pemanggilan pertama terkait kasus dugaan pencemaran nama baik 

akhirnya kemarin mendatangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi.  

K: Hari ini aku datang ke Polda, apa apa, karena ada panggilan kan ada panggilan, ya 

sebagai warga negara Indonesia ya, aku e datang karena ada panggilan dari Polda 

dan ada yang melaporkan aku katanya pencemaran nama baik seseorang makanya 

aku datang ke sini, untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kemarin si banyak, 

banyak pertanyaan tadi ada 20, 24 lebih deh, banyak-banyak pertanyaan. Di sini 

aku mengklarifikasi karena aku tidak salah … 

H: Meski tak terlalu mengenal Andy Soraya, Keket mengaku bahwa dirinya tak ingin 

hal ini terlalu dibesar-besarkan. Bahkan Ia ingin segera bisa berdamai dengan 

Aya, namun sayangnya meski berdamai, Andi tak terlalu berharap bisa mencabut 

laporannya. 

K: Nggak, aku kan memang ga kenal jadi aku ga punya nomor teleponnya. Ga sempet 

ketemuan kalo aku si maunya ga mo ribut-ribut ya, dari dulu si maunya damai-

damai aja gitu, kalo misalnya memang mau berdamai ya dengan tangan terbuka.  

 

 

 

 



Nikita Willy  

H: Bagi siswa-siswi pelajar Indonesia, seperti hari ini hingga beberapa minggu ke 

depan adalah sebuah periode yang menentukan masa depan pendidikan mereka. 

Hal itu dikarenakan mulai hari ini para peserta didik di bangku Sekolah 

Menengah Atas akan mengikuti ujian akhir nasional yang digelar serempak di 

tiap sekolah di tanah air dan rupanya para selebriti kita seperti Widi (vokalis band 

Tiara) yang sekarang duduk di bangku kelas 3 SMA dan Nikita Willy yang duduk 

di bangku kelas 3 SMP, telah mempersiapkan materi ujian yang akan menentukan 

nilai kelulusan mereka. Ketika ditemui beberapa waktu lalu di sebuah 

kesempatan, mereka mengungkapkan apa saja yang menjadi harapan mereka.  

N: Persiapannya uda kulakukan dari sebulan yang lalu gitu ya, uda belajar-belajar, 

bimbingan belajar, panggil guru les, tiap Sabtu Minggu juga ke Depok apa tu 

namanya ke rumah guru matematika aku. Ehm apa ya, parno si pasti ada, semua 

anak pasti ada, cuma ya optimis aja. Hasil try out alhamdullilah baik ya, aku ehm 

nilainya baik, ada yang cukup juga gitu dan apa ya dari try out ini kan disusahin 

tapi pas ulangan agak lebih gampang jadi memang harus lebih sungguh-sungguh 

di try out nya soalnya kalo misalnya di try out nya kurang itu sekolah 

membantu.  

H: Menjalani 2 prosesi sebagai selebriti dan pelajar memang membutuhkan perhatian  

extra tersendiri, keseharian yang sebagian besar dihabiskan di lokasi syuting, 

membuat Nikita harus pintar-pintar dalam membagi waktu agar 2 aktifitas 

tersebut dapat berjalan seimbang.  

N: Sebenarnya si takut keganggu segala macam, cuma itu dah menjadi tanggung 

jawab aku, uda menjadi kewajiban aku untuk bisa membagi waktu jadi kalo hari 

Rabu dan Jumat guru les aku datang, Sabtu Minggu juga sebelum syuting juga 

aku ke Depok dulu, mao aku ngerasa cape dan segala macem itu aku harus tetap 

jalanin karena tanggung jawab. 

  



(Espresso: Pinkan, Christian, Titi, A.Avantie)  

Date : April 25, 2009  

Day  : Saturday 

 

H : Host 

P  : Pinkan  

C:  Christian 

T:  Titi  

A:  Avantie 

 

Pinkan Mambo 

H: Kabar jika rumah tangga Pinkan Mambo dan Sandi Sanjaya di guncang badai 

perceraian sepertinya bukan isapan jempol belaka. Pasalnya pelantun tembang 

“kekasih tak dianggap” ini diberitakan sudah memasukkan gugatan cerai ke 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sayang ketika ditemui sejumlah wartawan 

kemarin, ibu dua anak ini enggan mengungkap alasan di balik gugatan yang 

dilayangkannya dan rencananya sidang perdana akan digelar 27 April mendatang. 

P: Kali ini aku belum bisa cerita apa-apa, yang jelas aku ga pengen, aku cuma, niat 

aku cuma ga pengen apa ya ..aku dibilang sombong ato apa, aku cuma ga pengen, 

aku pengen kalopun ngomong, dua-duanya ngomong gitu. Aku ga pengen aku aja 

yang ngomong gitu. Ya nanti suatu saat nanti, pasti e pasti juga cerita. Mudah-

mudahan cepat selesai, ya itu pokoknya mudah-mudahan Pinkan, mudah-

mudahan Pinkan doa cepat selesai.  

H: Sederet pertanyaan seputar kelanjutan rumah tangga penyanyi Pinkan Mambo dan 

Sandi Sanjaya akhirnya bermuara juga di pengadilan agama Jakarta Selatan. 

Memang bukan kali pertama pernikahan 4 tahun yang sudah dikarunia 2 buah hati 

ini diguncang badai perceraian, namun kali ini sepertinya gugatan cerai yang 



dilayangkan Pinkan terhadap suaminya seolah membenarkan rumor yang beredar 

jika keduanya telah pisah ranjang.  

P: Semua itu bukan kehendak aku, jadi aku berusaha terbaik, semua itu bukan 

kehendak aku. E ada sesuatu, sesuatu yang terjadi di luar kemampuan saya, ya e 

itu kehendak yang diatas dan saya mencoba menjadi yang terbaik dan mungkin 

kurang etis juga, aku sangat mencintai keluarga aku dan sangat menyayangi 

keluarga aku e.. dan kurang etis juga kalo aku harus membeberkan atau 

menceritakan plus minus dari keluarga aku sendiri. Kita jalanin aja dan berdoa e 

ya jalanin aja semoga semuanya akan baik-baik saja dan bismillah mudah-

mudahan baik-baik aja. Ya emm, aku wanita biasa, aku juga bukan perempuan 

super, bukan wonder woman, bukan super girl yang bisa seperti mungkin apa 

namanya bisa kuat, gitu.. Jadi aku, setelah turun dari panggung ya aku hanya 

manusia yang juga bisa sedih, bisa juga marah, sebel, bisa bahagia, bisa hiks hiks 

nangis lagi. Life must go on. E....hidup ga selamanya cantik, ga selamanya apa 

yang kita mau kita dapat dan kebahagiaan juga apa namanya, kebahagiaan ada di 

dalam semua orang itu sendiri.  

 

Christian & Titi  

1. 

C: Seperti yang tadi saya jelaskan mungkin hal-hal lain yang di luar pekerjaan kita 

itu e yang pasti kita udah menikah dengan sah dengan baik dan secara hukum, 

mungkin kalo ada yang nanya, nikah siri nikah siri, e kita bukan nikah hanya 

ciuman atau pegangan tangan, kita bisa syukuran bersama teman-teman juga di 

sini, dan yang pasti teman-teman adalah yang melaksanakan syukuran kedua kali 

setelah keluarga lho, jadi bahkan relasi, client, belum sempat ngadain kaya gini 

jadi ya thank you banget. 

H: Bahagia itu akhirnya dibagi pasangan Titi Kamal dan Christian Sugiyono yang 

sempat diburu wartawan karena berita pernikahan mereka. Pernikahan keduanya 



telah dilangsungkan di negeri kangguru Australia pada 6 Februari lalu. 

Rencananya pasangan ini bakal menggelar resepsi pernikahan mereka tanggal 31 

Mei mendatang. Berbagai persiapan menjelang resepsi telah dilakukan termasuk 

melakukan sesi pemotretan dan secara khusus mengabadikan momen indah 

tersebut yang dilakukan di sebuah cafe di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.  

Titi kamal nampak begitu cantik dan anggun dengan balutan busana rancangan 

desainer kebaya kenamaan Ane Avantie. Sementara Christian Sugiyono terlihat 

gagah bak seorang pangeran dengan stelan jas dari Brutus. Rona bahagia 

terpancar jelas dari Titi dan Tian. Sesi pertama Titi dan Tian menggunakan 

busana dengan nuansa broken white. Sesi kedua pasangan ini terlihat serasi 

dengan busana serba ungu, dirangkai dengan busana nuansa keemasan dengan 

sedikit sentuhan budaya Bali. Busana ke 4 dan ke 5 dengan nuansa merah marun 

yang demikian megah dan mewah. Tampilan Titi Kamal terlihat bak seperti 

seorang ratu terlebih dengan gaun merah yang menjuntai ke lantai. Meski harus 

berganti-ganti busana dan cukup melelahkan, namun mereka begitu menikmati 

setiap sesi pemotretan itu. Usai pemotretan keduanya pun bersedia berbagi cerita.  

C:   Saya seperti berganti-ganti istri ya (hehehe) 

T :  hahaha lho.. 

C:   hehehe 

T:   seru, apa ya, deg-degan gitu ya.. 

C:  E deg-degan kenapa?  

T:  Ya maksudnya kalau aku sih masih bingung soalnya.. 

C:  Seru sih maksudnya bukan deg-degan tapi surprise gitu, baju kan biasa kalau 

baju kalo masih digeletak gitu ya, ato gimana ga terlalu jelas tapi ketika udah 

dipake Titi, udah dipake segala macem, segala apa gitu jadi wow.. Ayo donk 

complimentnya  



T: Pokoknya dari Brutus keren banget pokoknya. Aku suka dia keren kalo pake yang 

warnanya bersih yang putih itu jadi dia tambah lebih tegap gitu ya, trus udah gitu 

ada sentuhan gold nya sedikit, itu lucu banget.  

C: Gua ngerasa Titi paling cantik ketika dia pake, kalo aku senangnya yang bajunya 

megah, yang apa yang kaya apa sih istilahnya, yang hebohlah tapi jangan terlalu 

heboh banyak gimana cuman tadi ada satu, ya udah nanti liat aja deh tanggal 

mainnya. 

T: Kita sih pengennya beda dari yang lain ya, jadi mungkin ada sentuhan sedikit tapi 

tetap ya istilahnya apa ya..ga ada namanya ini  

C:   global situation 

T: haha..Kita tu ada juga sentuhan palembang mungkin, ato jawa ya, jerman gitu, 

cuman nanti tetap aja gitu semuanya bebas aja gitu, gaya bebas kali ya ga tau apa  

C: intinya kita pengen pernikahan ini e beda dengan yang laen sesuai dengan 

karakter kita, yang pasti ga melupakan karakter kita masing-masing lah. 

H: Titi dan Tian memang begitu terbuka soal sukacita yang dirasa di hari pemotretan 

itu. Namun saat pertanyaan mengarah pada resepsi pernikahan yang akan digelar 

termasuk soal konsep yang akan diusung, pasangan ini masih merahasiakannya. 

C:   Kalo aku si mungkin, kita lihatlah pas hari H nya uda gitu aja deh 

T:  Kejutan si sebetulnya, karena kalo dibocorin sekarang jadi ga seru. Apakah nanti 

akan ganti-ganti ato mungkin satu .. 

C:  Ato ga pake baju haha... 

T :  hahaha…ga mungkin banget 

C:  Tapi pengennya sih ga jauh-jauh sebelum hari H nanti pasti akan kita kasi tahu.  

T:  karena nanti kan ada beberapa bantuan juga ya kaya misalnya dari undangan, dari 

apa segala, kita pengen sekalian announcenya gitu. 

C: Mungkin ini sesuatu yang wah gila, teman-teman gue akan ngumpul semua, 

semua keluarga, semua saudara-saudara istilahnya malam ini adalah gua rajanya 

dan dia ratunya gitu dan gua bisa, gua pengen mendesain pestanya itu seperti apa 



seperti apa dan itu gua benar-benar sangat excited, pengen ngelihat hasilnya 

seperti apa pada akhirnya yang udah gua rencanain gua bayangin nanti gini nanti 

gitu.. 

T: Saking excitednya kita, dia prewed nya 6 kali, aku 5 kali, jadi benar-benar 

banyak banget  

C:   Jadi sama teman-teman udah foto, tiap minggu foto, gila hahaha 

T:   Seminggu 3 kali foto, pokoknya itu excited banget. 

C:   Jangan-jangan jadi pameran foto besok, bukan pernikahan 

T:  Banjir, banjir foto. Enggak maksudnya kita pengen yang em apa si, ini special 

banget gitu jadi dari segi tampilan keseluruhannya kita pengen sesuatu yang 

banyak sentuhan kitanyalah, lebih personal gitu. 

C: Yang pasti juga tamu yang datang sana, biasanya kalo misalnya tamu yang datang 

ke acara pernikahan ya, datang, salaman, makan, pulang gitu ya.. Kita pengen 

tamu datang juga merasakan relate lah sama kita gitu. Maksudnya ntar ada lah 

ada gini-gini nya gitu yang pasti kejutan juga ya jadi pengen tamu datang 

berkesan banget.  

T: Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, acaranya kita dengan teman-teman 

bisa berjalan sesuai rencana, itu aja si 

C: e..supaya semoga apa yang kita lakukan selama ini dan juga rencana-rencana kita 

segala macamnya bisa terlaksana. 

H: Penampilan Titi dan Tian di hari resepsi pernikahan mereka nantinya, tentu tidak 

bisa dilepaskan dari peranan desainer Ane Avantie dan Amien Brutus.  

2. 

H: Setelah menggelar versi foto prawedding beberapa waktu lalu, beragam persiapan 

menjelang resepsi yang dilakukan pasangan Titi Kamal dan Christian Sugiyono 

terus dilangsungkan dan kemarin tim sempat mengikuti fitting jas pengantin yang 

dilakukan pria berdarah Jerman tersebut di salah satu rumah mode di bilangan 

Jakarta Barat. 



C: E ya ni, hari ini fitting untuk resepsi pernikahan nanti e.. Gua akan, gua 

mempercayakan semuanya kepada pak Amien lah untuk membuatkan gua sebuah 

jas yang, gua pengen malam itu gua menjadi rajanyalah, jadi pokoknya tamu ga 

ada yang boleh lebih keren daripada gue hehehe. Kalo untuk baju masih ada dua 

alternatif yang belum kita fix in pak Amien ya, kita masih melihat warna yang 

paling bagus. Tadi kan ada satu terang, satu yang gelap gitu ya dan nanti pasti 

akan gue pasangin sama bajunya Titi, baju ceweknya gitu supaya warnanya tu 

nyambunglah gitu. Sampe detik ini sih masih belum dapat, belum dapat 

keputusan yang eh gitu lah. Sebenarnya tema sih kalo misalnya ditanya temanya 

apa, kita bingung juga jawabnya, misalnya itu mungkin kita bikin semacam 

modern classic yang ada sentuhan e kalo warna, nanti warna dekorasinya tu 

agak-agak goldnya, agak-agak ungunya juga.  

H: Dalam kesempatan yang sama, tak hanya seputar kapan resepsi itu digelar 

akhirnya terjawab juga. Namun sayang di mana lokasi hari bahagia itu 

dilangsungkan masih disimpan rapat oleh suami dari Titi Kamal tersebut. Dan 

nampaknya setelah pernikahan keduanya di negeri kangguru Australia 6 Februari 

2009 lalu, pasangan ini memang  merencanakan dengan matang resepsi 

pernikahannya. Apalagi terdengar kabar, tak kurang dari 1500 undangan disebar, 

guna berbagi kebahagian yang mereka rasakan.  

C: E.. kalo arti khusus sih sebenarnya sih ga ada ya. Ini lebih ke masalah teknis e dan 

segala macam jarak yang kita juga sebenarnya ga mau terlalu jauh, tadi mau bulan 

Juli pas sepuluh tahunan gue dan Titi, tapi kita pikir terlalu jauh dan ada pilpres 

dan segala macam. Akhirnya ini juga Mei setelah pemilu caleg kemarin. Dan gue 

juga membuat bahwa sebuah nanti resepsi pernikahan ini pengen yang datang tu 

relate juga dengan kita sama mempelailah gitu. Istilahnya kalo biasa kan datang, 

tangan tangan, masukin angpau, salaman, makan, pulang gitu. Kalo gua pengen 

kaya lebih relate, nanti ada semacam gini-ginilah nanti, bisa dilihat pada hari H, 

gua ga akan cerita sekarang. The main theme is international tapi nanti 



mungkin ada dimasukin sentuhan-sentuhan adat mungkin, yang pasti dari pihak 

WO blum, kita belum dapet fixnya gitu ya, masih digodog cuman nanti akan 

dimasukinlah adat sedikit mungkin kaya, kemarin apa sih istilahnya, kemarin Titi 

ngomong tu apa, yah apa namanya yah kaya gitu mungkin untuk pas 

pengantinnya masuk dari pintu kemana, ke tengah ada gending gitulah 

 

Ane Avantie 

A: Kita sama-sama di sini foto prewedding mencoba untuk menampilkan sosok Titi 

di dalam satu konsep cantik. Mungkin nanti Titi akan ada foto prewed yang lain 

dengan gaun pengantin yang casual dan sebagainya. Cuma karena pada saat 

pernikahan nanti Titi akan mengenakan kebaya kontemporer maka hari ini kita 

lagi berbincang-bincang nih, mau bikin apa dan bagaimana. Yang di mana dia 

nyaman kemudian dia merasa dia menemukan dirinya dalam roh dan jiwanya, itu 

yang saya cari kan. Kan baju itu kan yang menempel pada tubuh kita, yang 

menyatu dalam jiwa dan raga kita kalo kita ga nyaman dengan baju yang kita 

pake tentunya kan baju itu akan mengganggu kan gitu. Jadi kalo saya sih, ya Titi 

cantik, inner beauty nya kluar, anaknya baik, sopan, juga ga neko-neko itu 

mempermudah saya untuk menemukan roh di dalam apa yang akan saya buat di 

dalam karya saya.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Cek&Ricek: Afghan, Zackie, Acha, Rianty)  

Date : April 21, 2009  

Day  : Tuesday 

 

H : Host 

Af: Afghan 

Z : Zackie 

Ac: Acha 

R : Rianty 

 

Afghan 

Af: Apa ya.. yah e orang-orang tetap appreciate sama gue lah, appreciate akan lagu-

lagu gua berikutnya, mungkin akan album-album gua berikutnya supaya gua 

bakal punya karir yang long lasting kaya penyanyi Brury, Chrisye itu namanya 

dikenang sepanjang masa, aku pengen kaya mereka.  

 

Zackie 

H: Sejak bertemu dengan Ilmira setahun yang lalu, Zackie merasa jalannya 

dipermudah oleh Yang Maha Kuasa untuk menunjukkan keseriusannya kepada 

gadis yang berasal dari pecahan negara bekas Uni Soviet itu. Padahal perbedaan 

kewarganegaraan diantara keduanya sempat membuat Zackie harus menunggu 

lebih dari sebulan sebelum akhirnya mendapatkan lampu hijau dari kedutaan 

besar Rusia di Indonesia untuk menikahi sang pujaan hati.  

Z: Jadi perlu banyak proses yang harus ditempuh juga dan alhamdullilah semua 

proses dan semua prosedur yang berlaku di Indonesia saya tempuh dengan baik. 

Jadi semua proses mendapatkan buku ini, luar biasa. Ininya, apa namanya, 

perjuangannya untuk ngedapetin buku ini, karena prosesnya cukup lumayan 

(hehehe), what do you feel dear? 



I: When I get married, I feel really really happy. It’s like something totally changing 

my life, so yeah I feel happy (both laugh).  

 

Acha Septriasa 

Ac: Jadi kaya misalnya gini ni, gelang lucky charming nya tu kaya ada kaya e.. 

misalnya ada gemboknya, trus habis itu ada, ada gambar heart, trus ada misalnya 

fairy tale, ada cat kaya gitu-gitu. Jadi dalam satu gelang ini ada wish kita dan 

aku baru dikasi sama pacar aku yang baru. Kaya gelang kaya gitu lucky charm 

yang setiap tahun setiap aku ulang tahun, pasti diisi sama pacar aku itu, kaya 

misalnya kemarin kasihnya gambarnya kado trus ya kaya gini-gini, ini salah satu 

gelang yang dibeliin dia. Ini adalah jam, jam dari Prince Brunei karena waktu itu 

aku terlibat di satu acara di sana dan dianugerahi penghargaan untuk salah satu 

yang artis. Ini sebenarnya ada kotak jam dari Pasha Ungu ya, seperti ini kotak 

jamnya, jadi salah kalo yang menduga saya dikasih jam mewah karena saya 

dikasih jam, jam sekolah gitu..Dan itu kebetulan saya pake pas kuliah, jadi pas 

saya di KL, ketinggalan di KL. Yang paling spesial ya mungkin ini si, ni aku ga 

pernah beli jam mahal ya, tapi waktu itu kebetulan pas aku ulang tahun, Irwan 

ngasih aku hadiah satu jam ini yang menurut aku wow.. ini wow banget buat aku 

kalo misalnya dipake, tapi dia bilang, ‘kamu harus belajar pake jam yang ga 

terlalu kanak-kanak lagi’, gitu…Jadinya ya makasih Irwan, hadiahnya selalu 

kupake. Ini ga usah disebutin merknya ya, tapi ini kurang lebih seharga 2,5juta, 

cuma gini doank lho. Tapi ini lucu banget dan aku ngerasa ee..aku ga pa pa deh 

beli aksesoris, kalo misalnya udah lucu pasti aku beli karna menurut aku uda hobi 

ya, jadi e.. ngerasa ga rugi karna aku pelihara juga gitu. Ngerasa aja kalo pake 

barang yang mahal kita lebih percaya diri. 

 

 

 



Rianty Cartwright 

R: Ouw pastinya sangat beda sekali soalnya kan kesempatan buat wanita sekarang 

sudah terbuka lebar dan banyak kesetaraan gender di mana-mana. Jadi pastinya 

sangat berbeda sekali donk zaman dulu sama zaman sekarang.  

H: Lalu bagaimanakah kondisi dan wajah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan 

zaman ini? Benarkah perjuangan Kartini masih harus diperjuangkan lebih gigih 

karena masih banyak perempuan Indonesia yang belum menikmati haknya dan 

benarkah pula masih ada kaum perempuan yang masih belum merasakan hasil 

perjuangan Kartini? 

R: Kalo aku merasa, kita sekarang udah lumayan punya kekuatan kok, ehmm aku 

gak pernah apa ya mengalami diskriminasi di kerjaan ataupun di sekolah, 

alhamdulilah belum pernah, jadi sekarang kayanya equal, aku merasa udah 

equal. Selamat Hari Kartini for all the women in Indonesia go for it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix 2 

Table 1. The Percentage of Situational and Metaphorical Code Switching 

Celebrities Situational code switching Metaphorical code switching 
Frequency Percentage Frequency Percentage 

BCL   1 0.6% 
Audy   1 0.6% 
Nidji   2 1.2% 
Agnes   9 5.5% 
Mano 1 0.6% 54 32.9% 
Rezky   4 2,4% 
Mulan   7 4.3% 
Cinta   14 8.5% 
Tika   2 1.2% 
Luna   10 6.1% 
Jupe   8 5.0% 
Kate   1 0.6% 

Nikita   4 2.4% 
A.Avantie   4 2.4% 

Pinkan   5 3.0% 
Tian   13 7.9% 
Titi   8 5.0% 

Afghan   3 1.8% 
Zackie 1 0.6%   
Acha   8 5.0% 

Rianty   4 2.4% 
Total 2 1.2% 162 98.8% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Table 2. The Percentage of Intrasentential and Intersentential Code Switching 

Celebrities Intrasentential Intersentential 
Frequency Percentage Frequency Percentage 

BCL 1 0.6%   
Audy   1 0.6% 
Nidji 1 0.6% 1 0.6% 

Agnes 9 5.5%   
Mano 49 29.9% 6 3.7% 
Rezky 4 2.4%   
Mulan 7 4.3%   
Cinta 12 7.3% 2 1.2% 
Tika 2 1.2%   
Luna 10 6.1%   
Jupe 8 5.0%   
Kate   1 0.6% 

Nikita 4 2.4%   
A.Avantie 4 2.4%   

Pinkan 4 2.4% 1 0.6% 
Tian  12 7.3% 1 0.6% 
Titi 8 5.0%  

Afghan  3 1.8%   
Zackie   1 0.6% 
Acha 8 5.0%   

Rianty 4 2.4%   
Total 150 91.5% 14 8.5% 

 

Table 3. The Percentage of Major Constituents in Celebrity Code Switching 
in 5 Infotainments (Insert, I-Gossip, Kiss, Espresso, Cek&Ricek) 

no Major constituent Number Percentage 

1 Single noun:  
 

53 35.3% 

2 Full noun 30 20% 
3 Verb/verb phrases 23 15.3% 
4 Independent clauses 22 14.7% 
5 Tag question - - 
6 Adjective 22 14.7% 

total 150 100% 
 



 

Table 4. The Percentage of Audiences’ Perception on the Reasons Why 
Celebrities Switch Code in Infotainments. 

 
no Reason in code switching frequency % 

1 Choice of topics:  
 kadang-kadang ada sejumlah istilah yang 

mengharuskan si artis memakai bahasa Inggris. 
 untuk mendeskripsikan sesuatu yang tidak 

dapat dijelaskan dalam bahasa Indonesia. 

2 5.3% 

2 Humor maker: 
 buat hal-hal lucu kaya Tukul Arwana 
 kadang untuk bercanda 

2 5.3% 

3 Others (habit): 
 sudah kebiasaan 
 kebiasaan juga mungkin 
 terbiasa 
 kebiasaan sehari-hari 

4 10.5% 

4 Source of pride: 
 supaya terlihat lebih pintar 
 terlihat punya inteligensi yang tinggi 
 biar terlihat lebih berkelas 
 look educated and cool 
 biar keren gitu loh 
 sok gaya 
 supaya terlihat keren 
 berbahasa inggris untuk pamer/bergaya 
 terkesan intelek  
 karena gengsi dan biar terkesan intelek 
 biar kelihatan gaul 
 buat gaya, biar keren 
 biar gaul 
 biar kelihatan keren  
 khusus untuk menunjukkan gayanya 
 biar gaya sok intelek 
 biar keren 9x 
 biar terkesan pintar dan keren 
 buat keren-kerenan aja 
 biar keliatan gaul 
 trend masa kini 
 supaya di cap keren/karena gengsi 

30 78.9% 



 

 
The List of Intrasentential Switching 

Intrasentential Switching 
full that’s it, I’m really like an object, I have 

no human right totally go with the flow 
hairstylist storage 
woman enough 2x bookshelf, looks like a library 
stage act 2x there is nothing, there is no internet, 

phone natural 
fun 2x restroom2x 
deluxe edition 2x make sure 
young generation it’s very tied 
important on the way 
I have to present all the young 
generations of Indonesia and say that 
we have to fight for our right. bodyguard 

press the alarm bell 

I just don’t care basically tapi after 
what I experience 

at least 

witness 

I don’t feel anything different alarm 2x 
I don’t think shame to be he wanna take me back 
shameful 2x so attract attention 
stay married and still accepted to be 
treatened that way 

generalize 

airport 

to be opportunity 
free entertain 
I want to add influence 
letter it’s easy to do 
human right representative aid for me they can come there to learn 
Singapore is very helpful both of them are very strong 
very good job I was taken by post 
I just wanna to add and then I was trapped there during 2,5 

month another opinion, okey 
what I hope that now all I can do is try 
to convince people which is responsible 
to help other people about my situation. 

I know who my real fanster that is one of 
them, I just 

my freedom 



happy he already took my past 
pregnant let me take my future, the career of my 

life, I just think about it. At that time, it was better time 
I’m not going to show it now because 
it’s too explicit, but I do have picture 
evidence but I won’t show it. 

blocking2x 
set 
smart 

signal image 
on the right hand icon girl power 
football single parent 
one TV station gender   
I know it from Indonesia wonder woman2x 
so I took that chance from the situation. give up
princess entertainment 
I have been treated like an animal hobby 
they took me get back and just for me to gain experience  
I’m like his object, I’m like his 
property 

experience 
professional 2x 

storage expose 
have fun 2x no
shock choice 
my mom so much contract 2x 
well my family what can I do. 
support 2x honeymoon, 
glamour hunting 2x 
band-band bullshit 
try out 4x cool 2x 
plus minus timing 
super dress2x 
wonder woman simple 6x 
super girl relate3x 
client fitting 
thank you fix 2x 
surprise modern classic 
compliment gold 
gold the main theme is international 
announce prewedding 
excited3x prewed 
prewed casual 
personal inner beauty 
special appreciate2x 
cat long lasting



wish lucky charming 
lucky charm heart 
prince  fairy tale 
gender for all the women in Indonesia goes for it. 
equal 2x  
 

The List of Intersentential Switching 

 
Intersentential Switching 

Who knows? 
It’s possibly a joke, it’s ok 
It’s perfectly normal, lots of people have reason. 
My presence today has nothing to do with my case, my presence today is purely to 
show that all the young generation of Indonesia… 
I have some picture evidences. 
It’s your job to help them so do your job.
I got physically abused, mentally abused, sexually abused and sexually raped. 
I am very happy to gather with mom, I am extremely happy. 
I am already happy. 
You have to proud to be professional and it needs both understanding. 
What’s the hell is Andy Soraya? I don’t even know her. 
Life must go on. 
Global situation. 
What do you feel dear? 
 

The List of Major Constituents  

no Major constituent 
1 Single noun:  

full  
timing 
support 2x 
glamour 
band-band 
super 
client 
prewedding 
prewed 
cat 
letter 
wish 

fun 2x 
blocking2x 
image 
gender  
hobby 
experience 
professional 2x 
choice 
contract 2x 
honeymoon, 
hunting 2x 
signal 
football 

2. Full noun:  
stage act 2x 
deluxe edition 2x 
single parent 
wonder woman2x 
have fun 2x 
icon girl power 
try out 4x 
plus minus 
wonder woman 
super girl 
fairy tale 
inner beauty 

heart 
surprise 
prewed 
equal 2x 
fitting 
gold 
prince  
gende 
dress2x 
hairstylist 
 

storage 
witness 
bodyguard 
alarm 2x 
opportunity 
influence 
no 
bullshit 
book shelf 

 

young genera
modern class
lucky charmi
one tv station
rest room 2x
my freedom
well my fami
on the righ ha
mom so much
long lasting 



3 Verb/verb phrases:  
Go with the flow 
Just for me to gain experience 
It needs both understanding 
for all the women in Indonesia goes for it. 
Looks like a library 
there is nothing, there is no internet, phone 
make sure 
it’s very tired 
press the alarm bell 
let me take my future, the career of my life, I just think about it. 
Attract attention 
Stay married and stil accepted to be threated that way 
Give up 
Generalize  
Entertain 
Set 
Expose 
Gaining 
Shock 
Appreciate 2x 
Announce 
 

4 Independent clauses: 
the main theme is international 
I have to present all the young generations of Indonesia and say that we 
have to fight for our right. 
I just don’t care basically tapi after what I experience 
I don’t feel anything different 
I don’t think shame to be 
I want to add 
Singapore is very helpful 
I just wanna to add 
At that time, it was better time 
I know it from Indonesia 
they can come there to learn 
I was taken by post 
and then I was trapped there during 2,5 month 
I know who my real fanster that is one of them, I just 
he wanna take me back 
you know be learn more 
he already took my past 
What can I do 
It’s easy to do 
both of them are very strong 
it….happen 



5 Tag question 
6 Adjective: 

natural                                                 
smart                                                   
cool 2x 
simple 5x 
cozy 
casual 
excited 2x 
special 
personal 
related 3x 
shameful 2x 
important 
free 
women enough 
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