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BAB III 

GAMBARAN UMUM PROGRAM INFOTAINMENT INSERT 

SIANG DI TRANS TV DAN PEMBERITAAN EDISI BULAN 

RAMADHAN 1437 H 

 

A. Sejarah dan Profil TRANS TV 

Berdasarkan data yang dapat penulis akses dari 

berbagai sumber seperti Wikipedia dan situs web TRANS TV 

memaparkan bahwa PT Televisi Transformasi Indonesia 

(TRANS TV) adalah stasiun televisi swasta di bawah naungan 

TRANS CORP dan dimiliki oleh TRANS Media dengan 

slogan “Milik Kita Bersama”, yang mengudara secara 

nasional di Indonesia. TRANS TV Memperoleh ijin siaran 

pada Oktober 1998 setelah dinyatakan lulus dari uji kelayakan 

yang dilakukan tim antar departemen pemerintah, kemudian 

mulai siaran resmi secara komersial pada 15 Desember 2001 

sejak sekitar pukul 19.00 WIB malam diresmikan Presiden 

Gus Dur.  

TRANS TV selalu menayangkan tampilan, gaya, serta 

program yang inovatif, berbeda, dan kreatif sehingga menjadi 

trendsetter di industri pertelevisian. Kantor pusat stasiun ini 

berada di Gedung TRANS TV, Jalan Kapten Pierre Tendean, 

Jakarta Selatan. Direktur Utama TRANS TV saat ini adalah 

Atiek Nur Wahyuni yang juga merupakan Direktur Utama 

TRANS7, kemudian situs web yang dapat diakses yakni 
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www.transtv.co.id. Selanjutnya, di bawah ini merupakan 

profil dari TRANS TV yakni sebagai berikut:  

1. Logo  

Logo pertama TRANS TV saat siaran percobaan 

yang dipakai dari 1 Agustus 1998 hingga 15 Desember 

2001 dan digunakan secara bersamaan dengan logo kedua 

hingga 15 Desember 2005. Makna dari logo tersebut 

adalah logo TRANS TV berbentuk berlian, yang 

menandakan keindahan dan keabadian. Kilauannya 

merefleksikan kehidupan dan adat istiadat dari berbagai 

pelosok daerah di Indonesia sebagai simbol pantulan 

kehidupan serta budaya masyarakat Indonesia. Huruf dari 

jenis serif, yang mencerminkan karakter abadi, klasik, 

namun akrab dan mudah dikenali. Adapun logonya 

sebagai berikut:  

 

 
Logo 3.1 

 
Kemudian mengalami penyegaran logo dari logo 

pertama dan logo kedua, dipakai dari 15 Desember 2005 

hingga 15 Desember 2013. Gambarnya sebagai berikut: 

http://www.transtv.co.id/
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Logo 3.2 

 

Selanjutnya, pada hari minggu, 15 Desember 

2013 TRANS TV meluncurkan logo baru bersamaan 

dengan ulang tahun Trans Media yang ke-12. Logo 

dengan simbol "Diamond A" ditengah kata TRANS TV 

merefleksikan kekuatan dan semangat baru yang 

memberikan inspirasi bagi semua orang di dalamnya 

untuk menghasilkan karya yang gemilang, diversifikasi 

konten atau keunikan tersendiri serta kepemimpinan yang 

kuat. 

Masing-masing warna dalam logo ini memiliki 

makna dan filosofi. Warna kuning sebagai cerminan 

warna keemasan pasir pantai yang berbinar dan hasil alam 

nusantara sekaligus melambangkan optimisme masyarakat 

Indonesia. Sedangkan rangkaian warna hijau 

menggambarkan kekayaan alam Indonesia yang hijau dan 

subur, serta memiliki ketangguhan sejarah bangsa. Warna 

biru melambangkan luasnya cakrawala dan laut biru 

sekaligus menggambarkan kekuatan generasi muda 
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bangsa Indonesia yang handal dan memiliki harapan 

tinggi. Yang terakhir adalah rangkaian warna ungu, 

menggambarkan keagungan dan kecantikan budaya dan 

seni bangsa Indonesia yang selalu dipuja dan dihargai 

sepanjang masa. 

Semua rangkaian warna yang mengandung makna 

cerita di dalamnya, menyatu dengan serasi dan 

membentuk simbol yang utuh, kuat dan bercahaya di 

dalam berlian berbentuk A ini. Sehingga bisa dipahami 

makna dari logo baru TRANS TV ini menjadi tanda yang 

menyuarakan sebuah semangat dan perjuangan untuk 

mencapai keunggulan yang tiada banding mulai dari 

sekarang hingga masa mendatang. Logonya sebagai 

berikut: 

 

 

Logo 3.3 

 

2. Visi-Misi: 

a. Menjadi televisi terbaik di Indonesia maupun 

ASEAN, memberikan hasil usaha yang positif bagi 

stakeholders, menyampaikan program-program 

berkualitas, berperilaku berdasarkan nilai-nilai moral 

budaya kerja yang dapat diterima oleh stakeholders 

serta mitra kerja, dan memberikan kontribusi dalam 
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meningkatkan kesejahteraan serta kecerdasan 

masyarakat. 

b. Wadah gagasan dan aspirasi masyarakat untuk 

mencerdaskan serta menyejahterakan bangsa, 

memperkuat persatuan dan menumbuhkan nilai-nilai 

demokrasi.  

3. Manajemen 

Melihat ketatnya persaingan industri pertelevisian 

di Indonesia, perlulah sistem manajemen yang mumpuni 

dalam stasiun televisi untuk meningkatkan kualitas 

produktivitas dari stasiun televisi tersebut, seperti halnya 

sistem manajemen TRANS TV yang terdapat pada 

gambar 3.1 berikut ini:    
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Gambar 3.1 

Sumber: Wikipedia 

https://achmadfadhli46.files.wordpress.com/2013/11/image-6.jpg
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4. Penghargaan 

Sebagai televisi swasta yang tengah berkembang 

TRANS TV selalu berusaha kreatif dalam berinovasi 

untuk menyuguhkan tayangan yang apik, terbaik, dan 

menarik di mata pemirsa. Usaha tersebut dapat 

membuahkan beberapa hasil penghargaan yang 

terangkum pada tabel 3.1 berikut ini:  
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Tabel 3.1 

Penghargaan TRANS TV 

 

No. Nama Penghargaan Kategori Tahun 

1. a. CITRA 

PARIWARA  

 

 

b. PROMAX ASIA 

 

  

 

c. THE BEST CEO 

INDONESIA 

 

 

 

 

 

d. Marketeers 

AWARD: 

INDONESIA‟S 

MOST 

FAVORITE 

NETIEN BRAND 

 

e. ANUGERAH 

PEDULI 

PENDIDIKAN  

 

 

 

f. PANASONIC 

GOBEL 

AWARDS 

 

“Gold Awards” Kategori 

Movie Promo: Spiderman 

Wayang 

 

Best Promo Not Using 

Programme Footage – 

Spider Puppet Show 

 

Bioskop TRANS TV 

“Spiderman” 

Survei oleh Majalah SWA 

Direktur Utama TRANS 

TV: Bapak Wishnutama 

 

 

“Brand Favorit” Kategori 

Television 

 

 

 

 

 

Oleh Menteri Pendidikan 

Nasional Republik 

Indonesia TRANSCORP: 

Perusahaan yang Peduli 

Pendidikan  

 

1) Program Feature 

Terfavorit: Griya Unik 

2) Program Kuis & Game 

Show Terfavorit: Gong 

Show 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 
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No. Nama Penghargaan Kategori Tahun 

3) Pelawak Terfavorit: Olga 

Syahputra (Saatnya Kita 

Sahur) 

 

2. a. PANASONIC 

AWARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. FESTIVAL FILM 

BANDUNG 

 

 

 

c. SWA SEMBADA 

 

 

 

 

d. KPID JAWA 

BARAT LOMBA 

JURNALISTIK 

1) Program Reality Show 

Terfavorit: Termehek-

Mehek 

2) Program Komedi/Lawak 

Terfavorit: Extravaganza 

3) Program Kuis & Game 

Show Terfavorit: Gong 

Show 

4) Program News Magazine 

Terfavorit: KPK 

(Kumpulan Perkara 

Korupsi) 

5) Presenter Infotainment 

Terfavorit: Cut Tary 

(Insert) 

6) Pelawak Terfavorit: Olga 

Syahputra Presenter 

Reality Show Terfavorit 

 

Sinetron Lepas Terpuji: 

Bioskop Indonesia “Baju 

Seragam Anak Pemulung” 

 

Word of Mouth Marketing 

Award (Most First 

Recommended Brand) 

TRANS TV : First Winner 

in Broadcast Television 

Category 

 

TRANS TV: Diversity of 

Content 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 
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No. Nama Penghargaan Kategori Tahun 

oleh Ikatan 

Jurnalis Televisi 

Indonesia (IJTI) 

“Juara II” Kategori Jurnalis 

Televisi 

3. a. CITRA 

PARIWARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. XY Kids 

 

1) Best of 2008: TV 

Station for Inhouse 

Advertisement of The 

Year 2008 

2) Gold Award: Promo 

Badminton “Juice is 

Deuce” 

3) Silver Award: Promo 

Bioskop “Loket Sepi” 

4) Silver Award: Promo 

Badminton “Single or 

Double?” 

 

Program Anak Favorit: 

Akhirnya Datang Juga  

 

 

 

 

 

 

2008 

4. a. KPAI (Komisi 

Perlindungan Anak 

Indonesia) 

AWARD 

 

b. WATER AND 

SANITATION 

PROGRAM 

(WORLD BANK) 

 

 

 

c. ANUGERAH 

PESONA 

WISATA 

INDONESIA 

 

d. PANASONIC 

Program Televisi Anak-

Anak Terbaik: Surat 

Sahabat 

 

 

Best Sanitation Reporting 

Award in East Asia 

Ministerial Conference on 

Sanitation and Hygiene 

(EASAN) 2007 Media 

Competition: Cerita Anak 

 

“Terbaik I” Kategori Media 

Televisi: Jelajah 

 

 

 

1) Program Talkshow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 
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No. Nama Penghargaan Kategori Tahun 

AWARD  

 

 

 

 

 

e. CAKRAM 

 

 

f. SERTIFIKAT ISO 

9001 : 2000 

Broadcast System 

 

 

 

g. ISAS BC  

 

 

h. PERTAMINA 

PRESS AWARD  

 

i. MARKETING 

MIX 

 

Terfavorit: Ceriwis 

2) Program Komedi 

Terfavorit: 

Extravaganza 

3) News Magazine 

Terfavorit: Jelang Siang 

Kategori Televisi Nasional 

Terbaik 2006 

 

1) Dept. Promo On Air 

2) Unit Marketing PR 

3) Dept. IT 

4) Unit Corporate Legal 

Pengakuan Standard 

Operating Procedures 

(SOP) untuk “Integrated 

Broadcast System” pertama 

di dunia 

 

Feature TV: Reportase 

 

 

1) 2nd Biggest Number of 

Audience: 

Extravaganza 

Roadshow 

2) 2n Best in Coverage: 

Extravaganza 

Roadshow 

3) 3rd Best in Interaction: 

Extravaganza 

Roadshow 

 

5. a. PANASONIC 

AWARD 

 

1) Program Current Affair 

Terfavorit: Kejamnya 

Dunia  
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No. Nama Penghargaan Kategori Tahun 

 

 

 

 

b. PENGHARGAAN 

JAWA POS 

 

c. SERTIFIKAT ISO 

9001 : 2000 

 

 

 

2) Program 

Komedi/Lawak 

Terfavorit: 

Extravaganza  

3) Program Anak-Anak 

Terfavorit: Dapur Klok-

Klok 

Grup Lawak Terfavorit 

2006: Variety Show 

Extravaganza 

1) Unit Procurement 

2) Divisi HC 

3) Divisi GS 

4) Divisi 

Programming 

 

 

 

 

2006 

6. a. PANASONIC 

AWARD 

ANUGERAH  

 

 

 

b. KEBUDAYAAN: 

KEMENTERIAN 

KEBUDAYAAN

& PARIWISATA 

 

c. THE ASIA 

PACIFIC 

BROADCASTIN

G UNION (ABU) 

/ CASBAA 

UNICE Child 

Rights Award 

 

d. SERTIFIKAT 

ISO 9001 : 2000 

1) Program Talkshow 

Terfavorit: Ceriwis 

2) Presenter Talkshow 

Terfavorit: Indy 

Barends “Ceriwis” 

 

1) Kategori Acara Anak: 

Surat Sahabat 

2) Nominasi Kategori 

Features: Jelajah 

 

Anugerah Kebudayaan 

untuk Acara Anak: Surat 

Sahabat episode “Daman 

Anak Dayak Ngaju” 

 

1) Revenue Cycle 

a. Divisi Sales & 

Marketing 

b. Divisi Finance & 

Resource 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 
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No. Nama Penghargaan Kategori Tahun 

 Development 

2) Inhouse Production 

a. Divisi Produksi 

b. Divisi News 

c. Divisi Production & 

Technical Services 

d. Dept. Budget 

Management 

Accounting 

 

7. a. ASIAN 

TELEVISION 

AWARD 

 

 

 

 

b. FOR ALL 

NATION (FAN) 

CAMPUS  

1) Kategori Best Reality 

Program: Dunia Lain 

“Lawang Sewu” 

2) Nominasi Best Music 

Program: Diva Dangdut 

Nirwana 

 

Kategori Media Elektronik 

Peduli Narkoba 

 

 

 

2004 

8. CAKRAM Kategori Televisi Nasional 

Terbaik 2002 

2003 

9. CAKRAM Kategori Media Pendatang 

Potensial 

2002 
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5. Data Teknis dan Jangkauan Stasiun Transmisi TRANS TV 

Tabel 3.2  

Jangkauan Transmisi TRANS TV 
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6. Coverage Area 

Sejak awal, pembangunan TRANS TV 

dirancang untuk bisa beroperasi menggunakan 

teknologi digital penuh, mulai dari tahap pra produksi 

hingga tahap pasca produksi dan siaran on air. Tetapi 

karena sistem penyiaran di Indonesia masih 

menggunakan sistem analog, maka output yang 

bersifat digital akan diubah menjadi analog. 

Walaupun demikian, pemirsa TRANS TV akan 

menikmati tayangan audio visual yang lebih jernih 

dan tajam. Kelak jika sistem penyiaran di Indonesia 

sudah beralih ke sistem digital, TRANS TV hanya 

perlu memodifikasi pemancar-pemancarnya saja. 

Selain output yang lebih baik, teknologi 

digital juga menjadikan proses kerja dapat berjalan 

lebih efisien dan efektif. Peran kaset (video tape) 

nyaris hilang, karena semua materi produksi mengalir 

dari satu server ke server komputer lainnya melalui 

jaringan kabel optik yang terpasang di seluruh 

gedung. Seluruh studio juga terintegrasi satu sama 

lain sehingga memungkinkan siaran yang simultan.
1
 

 

                                                             
1
 Trans TV, “About Management”, 2016, dalam 

http://www.transtv.co.id/index.php/about/management#.V6vIkDKq

p0., diakses pada 15 Mei 2016. 

http://www.transtv.co.id/index.php/about/management#.V6vIkDKqp0
http://www.transtv.co.id/index.php/about/management#.V6vIkDKqp0
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B. Profil Insert Siang 

Program infotainment adalah program yang 

menayangkan berita seputar kehidupan selebritis dan menjadi 

salah satu pilihan favorit para pemirsa televisi di Indonesia, 

hal tersebut terbukti dari semakin banyaknya program 

infotainment yang menghiasi layar kaca televisi di Indonesia. 

 “Insert Siang” dengan slogan “Where Gossip Can Be 

Fun!” ini tayang setiap hari Senin-Jum‟at pukul 13.00 WIB, 

Sabtu & Minggu pukul 11.00 WIB yang berdurasi 60-70 

menit, menampilkan lima sampai delapan segmen berita 

selebritis baik dalam negeri maupun luar negeri dengan 

pembawa acara yang berganti setiap harinya seperti Indra 

Herlambang, Lenna Tan, Adry Danu, Fenita Arie, Marissa 

Nasution.
2
   

“Insert Siang” atau Informasi Selebritis merupakan 

salah satu program infotainment yang ditayangkan stasiun 

televisi swasta nasional TRANS TV. Sejak mengudara 

dilayari kaca televisi pada 6 Juli 2003, Insert Siang memiliki 

kekuatan di inovasi konten yang beragam diantaranya dengan 

adanya rubrik “insert news hi lite” yang merupakan 

rangkuman berita singkat seputar selebritis Indonesia, “top 

sert” di akhir pekan yang berisi poling berita yang diminati 

selama sepekan, “selebritis on vacation” yang berisi kisah 

                                                             
2
 Wikipedia, “Insert”, 2016, dalam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Insert., diakses 17 Februari 2016.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Insert
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perjalanan para artis saat berlibur di berbagai tempat baik 

dalam maupun luar negeri, “seleb versus” merupakan 

membandingkan dua selebriti bisa dari segi prestasi, gaya 

hidup, tampang, popularitas dan sebagainya,  “selebiriti 

inFashion” mengenai penampilan para selebritis dimana akan 

mendapat komentar dan mendapatkan saran dari salah satu 

ahli fashion stylish Indonesia, serta yang terbaru ialah sesi 

“tanya dokter” yang mana para selebritis bebas bertanya 

seputar kesehatan kepada dokter yang sudah stand by di studio 

TRANS TV.       

Aneka kejadian kehidupan selebritis yang penuh 

dengan intrik selalu menarik untuk disimak. Semakin terkenal 

selebritis, semakin tinggi minat pemirsa untuk mengetahui 

seluk beluk kehidupan pribadinya. Demi memenuhi rasa 

keingintahuan pemirsa, “Insert Siang” hadir untuk menyajikan 

berita-berita faktual dan aktual dengan suasana berita yang 

santai. Adapun alamat resmi yang bisa diakses dalam media 

sosial insert siang yaitu diantaranya: 

twitter (http://twitter.com/1nserttranstv), e-mail 

(informasiselebriti@gmail.com),  dan youtube 

(youtube.com/c/inserttranstv). 

  

http://twitter.com/1nserttranstv
mailto:informasiselebriti@gmail.com
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C. Pemberitaan dalam Infotainment Insert Siang Edisi Bulan 

Ramadhan 1437 H 

Insert siang merupakan salah satu program 

infotainment yang perlu diperhitungkan dalam persaingan 

industri pertelevisian karena sejak kemunculannya tahun 2003 

silam sampai sekarang ini insert siang telah mengalami 

kemajuan pesat, hal ini dibuktikan dengan inovasi dalam 

memberitakan selebritis, public figure baik dalam maupun 

luar negeri, pemberitaannya dikemas secara apik, menarik, 

lebih enjoy, tidak monoton dan juga menghibur sehingga 

pemirsa dimanjakan dengan berita yang disuguhkan.  

Untuk mengetahui gambaran umum isi pemberitaan 

Insert siang edisi bulan Ramadhan 1437 H, maka peneliti 

menarasikan tayangan Insert siang yang notabene adalah 

audiovisual menjadi bahasa tulisan karena untuk 

mempermudah dalam proses analisis. Berikut ini adalah narasi 

pemberitaan selebritis pada program infotainment Insert siang 

edisi bulan Ramadhan 1437 H, yaitu:   
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Tabel 3.3 

Materi Pemberitaan dalam Program Infotainment Insert 

Siang Edisi Bulan Ramadhan 1437 H 

 
No. Materi Pemberitaan Tanggal Tayang 

1. Jelang Bulan Puasa, Para Artis Kunjungi 

Makam Keluarga 

 4 Juni 2016 

2. Nagita Slavina tetap ingin jalankan puasa 

meskipun menyusui 

5 Juni 2016 

3. Persiapan Selebriti Menyambut Bulan Suci 

Ramadhan (Krisdayanti) 

5 Juni 2016 

4.  Persiapan Selebritis Menyambut Bulan Suci 

Ramadhan (Wisnu-Shireen) 

5 Juni 2016 

5. Cerita puasa di masa kecil Terry Putri dan 

Alyssa Soebandono 

 6 Juni 2016 

6. Cerita Saipul Jamil jalani puasa pertama di 

penjara 

7 Juni 2016 

7. Cerita Nycta Gina dan Rizky Kinos jalani puasa 

pertama bersama anak 

8 Juni 2016 

8. Para Artis ajari anak untuk berpuasa 9 Juni 2016 

9. Hijab Ala  Umi Pipik  14 Juni 2016 

10. Hijab Ala Laudya Cintya Bella 14 Juni 2016 

11. Trend Fashion Hijab Ala Zaskia Sungkar 15 Juni 2016 

12. Pengalaman Sahur Ekstrim Aliando Syarif 18 Juni 2016 

13. Cerita Billy Syahputra Puasa Tanpa Olga 19 Juni 2016 

14. Putra Jane Shalimar dapat penghargaan 

penghafal hadis 

20 Juni 2016 

15. Janji Dimas Beck Pada Orang Tua 20 Juni 2016 

16. Pengalaman Menyentuh Dewi Sandra 21 Juni 2016 

17. Intip media sosial Chika Jesica 22 Juni 2016 

18. Rizky Febian gelar aksi sosial untuk anak-anak 

panti asuhan 

23 Juni 2016 

19. Rossa bahagia melihat anak sukses berpuasa 24 Juni 2016 

20. Vino selalu tampil modis dan stylish 27 Juni 2016 

21. 

 

Memiliki maag kronis, Aura Kasih tak bisa 

berpuasa full 

28 Juni 2016 

22. Hobi menembak Amarzoni 1 Juli 2016 

23. Jatah Mudik Lebaran  Dian Nitami dan Zaskia 

Mecca 

5 Juli 2016 
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Berikut pemaparan isi materi pemberitaan dari tabel di atas: 

1. Jelang Bulan Puasa, Para Artis Kunjungi Makam 

Keluarga (4 Juni 2016) 

Segmen ini memberitakan sejumlah artis yang 

menjelang bulan puasa, berziarah ke tempat peristirahatan 

terakhir orang tercinta mulai dari Billy Syahputra, Julia 

Perez, hingga Dinda Kanya Dewi.  

Narator: Sudah menjadi tradisi memang sebelum 

Ramadhan tiba banyak masyarakat yang memilih 

mengunjungi makam orang-orang tercinta, tradisi ini 

diyakini sebagai bagian dari menjaga tali silaturahmi 

antara yang masih hidup dengan orang-orang yang pergi 

ke haribaan Ilahi. Cara ini pula yang kemudian dilakoni 

Dinda, Billy juga Jupe untuk sekedar menuntaskan 

kerinduan kepada sosok orang tercinta yang begitu berarti 

dalam hidup mereka. 

Berikut ini adalah cuplikan wawancara para artis 

tersebut terkait persiapan menjelang bulan puasa.  

Billy: “Selalu berdoa yang terbaik buat almarhum 

gitu. Kalo memikirkan duniawi mungkin ya 

masih ada lah manusiawi sedikit-sedikit sedih 

masih ada. Tapi kalo mikirin akhirat yaudahlah 

mungkin emang ini jalannya Yoga, mungkin ini 

emang kehendak Allah gitu, tapi kadang sedikit 

sedih gitu ya Allah Yoga gak ada gitu di dunia, 

itu kalo mikirin dunia gitu. Alhamdulillah bang 

Billy bersyukur banyak banget emang orang-

orang yang sayang sama almarhum, detik ini aja 
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masih rame banget, terus masih banyak juga yang 

mendoakan almarhum. Ya makanya bang Billy 

kalo misalkan ke makam almarhum malem-

malem nggak sore takut nggak khusyu’ bang Billy 

doain. Tapi sebenarnya sih di rumah aja bang 

Billy kalo sholat selalu mendoakan, tapi kalo 

bang Billy udah kangeeen banget bang Billy 

dateng ke makam almarhum, trus sekedar 

mendoakan almarhum, sekedar temu kangen 

gitu.” 

Dinda: “Ini Ramadhan kedua berarti, karena 2014 

mama gak ada...2015, 2016 iya. Pasti ada yang 

kurang gitu kan, nggak mungkin nggak. Paling 

momen-momen apa ya... kayak, beliau kan 

orangnya sangat-sangat apa ya..sangat bawel gitu 

lho jadi apa-apa diurusin ama dia gitu, bahkan 

aku sudah setua ini pun pasti di manajerin tidak 

tapi di urusin semuanya termasuk kayak makan 

dan lain-lain, jadi kayak mungkin ee..dari tahun 

kemarin sudah mulai membiasakan diri tanpa 

beliau, misalkan kayak eem..kayak sahur biasanya 

kan dia yang nyiapin semuanya cuma misalnya 

sahur tahun-tahun kemarin jadinya akhirnya 

asisten rumah tangga yang menyiapkan atau 

sendiri bahkan jadi sahur sendirian mungkin 

kesepian itu yang agak lumayan kerasa sih. Pasti 

berdoa dan ee..yaudah sih, rasa kangen itu pasti 

akan ada. Emm..apa ya, paling nggak ada hal lain 

yang bisa dilakukan kita selain berdoa ya kalo 

untuk apalagi mengingatkan kepada kerabat kita 

yang udah nggak ada gitu.”           

Julia Perez: “Eemm..ritual pastinya kalo mau 

menjelang Ramadhan adalah ke ini ya silaturahmi 

ke kuburan papa sama adik aku. Paling ya ke 

Cijantung terus maaf-maafan habis itu udah, 

langsung menjalankan ibadah puasa. Biasanya sih 

setelah eeh pas hari H nya ya, pas hari puasa kalo 
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nggak hari H nya ya besoknya. Karena kalo 

sebelumnya kan itu lagi banyak-banyaknya orang 

jadi nanti nggak pada apa namnanya, ziarah..jadi 

kayak pada jumpa fans.”   

 
2. Nagita Slavina Tetap Ingin Jalankan Puasa Meskipun 

Menyusui (5 Juni 2016) 

Segmen ini memberitakan Gigi yang tetap 

berkeinginan menjalankan ibadah puasa, meskipun tengah 

menyusui putra semata wayangnya Rafatar. 

Narator: Sepuluh bulan menjalani peran sebagai 

seorang ibu sepertinya tak menyurutkan niat artis Nagita 

Slavina atau Gigi untuk melakukan ibadah puasa. Kendati 

masih tetap menyusui sang buah hati Rafatar, Gigi tetap 

berkeinginan untuk menjalani rukun Islam ketiga. 

Mengetahui keinginan tersebut, sebagai suami Raffi 

Ahmad mendukung penuh sejauh sang istri tak terganggu 

untuk melakoninya.  

Berikut ini cuplikan wawancara dengan Nagita 

Slavina dan Raffi Ahmad:  

Gigi: “Yaa insyaAllah pengennya sih puasa, kita 

cobain aja besok.”    

Raffi: “Yaa kalau memang kuat puasa ya puasa, 

tapi kalau enggak ya gak apa-apa..soalnya kasihan 

juga karena lagi menyusui biar ASI-nya bagus 

juga. Kalau aku sih mesti puasa, soalnya aku juga 

laki-laki.”  
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Narator: sejak kehadiran Rafatar, Raffi 

sesungguhnya selalu ingin lebih cepat pulang ke rumah 

untuk menghabiskan waktu bersama jagoannya. Namun, 

ia juga tak bisa menampik begitu saja sejumlah tawaran 

yang sudah datang sejak jauh hari. Ia hanya berharap, 

semoga berkah Ramadhan bisa ia raih bersama keluarga 

kecilnya di bulan suci bagi umat Islam ini. 

Raffi: “Sebenernya itu kan emang rejeki aja, kita 

syukuri. Jadi ya kalau ada rejeki ya 

alhamdulillah.. apalagi bulan puasa ini ada acara 

juga mama Ami jadi host, aku sama Gigi ma 

Gisya ya ganti-gantian lah jadi bintang tamu. 

Senenglah.. kita saling support keluarga satu sama 

lain.”   

 
3. Persiapan Selebriti Menyambut Bulan Suci Ramadhan 

[Krisdayanti dan Pasangan Teuku Wisnu-Shireen 

Sungkar] (5 Juni 2016)  

Segmen ini memberitakan apa saja persiapan 

yang dilakukan selebriti dalam menyambut bulan suci 

Ramadhan.  

Narator: Bulan suci Ramadhan sudah di depan 

mata, dimana bulan yang penuh berkah dan ampunan ini 

akan jadi pelebur dosa bagi umat muslim di seluruh dunia. 

Lantaran banyaknya keistimewaan yang tidak didapatkan 

di bulan-bulan lainnya tak heran jika datangnya bulan 

penuh hikmah ini sangat dinanti sebagian besar umat 

muslim. Hal itupun rupanya dirasakan oleh sebagian 
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selebriti tanah air yang menjalaninya seperti Krisdayanti, 

dan pasangan selebriti Teuku Wisnu dan Shiren Sungkar. 

Selain mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci 

Ramadhan mendatang para selebriti ini pun rupanya juga 

memiliki persiapan pribadi yang rupannya menjadi hal 

yang wajib dilakukan ketika tengah menjalani ibadah di 

bulan puasa nanti. Dan ditemui oleh tim insert di lokasi 

yang berbeda mereka pun bercerita persiapan perihal 

menyambut bulan suci Ramadhan mendatang.  

Berikut ini adalah cuplikan wawancara dari 

selebriti tersebut: 

Krisdayanti: “Persiapan Ramadhan luar biasa yah 

buat saya memang, saya dengar dan baca jangan 

biarkan orang yang eeh..tidak bahagia 

menyambut Ramadhan itu masuk neraka, jadi 

saya seneng saya termasuk dalam golongan 

orang-orang yang seneng, bahagia menyambut 

bulan suci Ramadhan, karena masa sih satu bulan 

diantara 12 bulan itu bulan Ramadhan, bulan yang 

terbaik kita gak manfaatkan sebaik-baiknya sih, 

untuk me-recharge kita menjadi manusia yang 

baru di fitri.” 

Wisnu dan Shireen: “Kalau persiapan Ramadhan 

ya fisik, karena yang saya pelajari dari guru kita 

memang harus ada pemanasan lebih dulu, dalam 

arti ada puasa-puasa sunah yang mungkin kita 

lakukan sebagai pemanasan untuk menuju bulan 

Ramadhan. Persiapan fisik ya kita juga harus jaga 

kesehatan kita, jaga juga diri kita karena pada 

bulan ramdhan inilah saatnya umat Islam 

berlomba-lomba untuk mencari pahala sebanyak-
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banyaknya, melakukan amalan sebesar-besarnya, 

jadi gitu yang selama ini saya pelajari.”  

     
4. Cerita Puasa di Masa Kecil Terry Putri dan Alyssa 

Soebandono (6 Juni 2016) 

Segmen ini memberitakan dua artis cantik Terry 

dan Alyssa yang mengenang masa puasanya di waktu 

kecil mereka.   

Narator: Bulan Ramadhan seringkali menuntun 

sebagian orang terkenang pada masa-masa indah 

menjalani shaum di masa kecil. Begitu juga yang dialami 

dua artis cantik Alyssa Soebandono dan Terry Putri 

mengaku sudah mulai diajarkan menjalani shaum sejak 

kecil baik Alyssa juga Terry pun memiliki banyak 

kenangan tentang suka duka puasa di masa kanak-kanak. 

Puasa masa kecil diakui Tery begitu menyenangkan 

mengaku berasal dari daerah kabupaten Banjar 

Kalimantan Selatan yang terkenal religius Terry teringat 

bila waktu shalat tarawih tiba jalan-jalan di kotanya 

mendadak sepi lantaran sebagian masyarakatnya memilih 

shalat di masjid. Terry juga tak bisa melupakan sebuah 

jalan di kotanya yang menjadi pusat kuliner tempat ia 

diajak sang mama untuk mencari jajan dibuka puasa. 

Berikut ini cuplikan wawancara dengan dua artis 

cantik tersebut: 
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Terry: “Hadehh.. masa kanak-kanak emang aku 

tuh orang Kalimantan ya orang Banjar, jadi 

memang di sana kan kental banget Islaminya 

gitu.. jadi kalau dulu tuh di keluarga yang 

membanggakan itu bukan jadi artis tapi jadi anak 

yang pinter mengaji atau jadi pegawai negeri itu 

lebih membanggakan daripada masuk tv buat 

orang-orang di sana seperti itu... karena mungkin 

godaan kali ya, karena ke-Islamanya luar bisa jadi 

dari jaman aku kecil tuh gak boleh yang namanya 

ikut model-modelan, pemilihan ini itu gak boleh, 

pokoknya pulang sekolah les.. ngaji semuanya 

gitu.. pas maghrib jadi kalau di sana tuh di 

keluargaku gak boleh di luar rumah kayak begitu 

tuh gak boleh, apalah ada unsur dari kepercayaan 

juga macem-macem tapi sebenernya kalau esensi 

dari Islami emang ya anak perempuan kalau 

sudah gelap gak boleh di luar rumah aja gitu.. jadi 

kental banget nuansa ke-Islamanya sehari-hari aja 

kental apalagi kalau pas lagi Ramadhan gitu.. 

aduuhh banyak banget hal-hal yang dirindukan 

gitu kalau masa kecil di Ramadhan jaman dulu. 

Pengen sih karena nuansa Ramadhan di sana tuh 

beda, di sana tuh ada namanya pasar wadai atau 

pasar kue yang sepanjang jalan tuh panjaaang 

banget itu semuanya kue-kue Kalimantan gitu, 

terus memang kalau pas orang shalat di sana mah 

sepi.. gak ada kegiatan gitu, sama kayak di 

Mekkah gitu ya.. kalau shalat mah tutup gitu 

semuanya kalau di sana juga gitu. Apalagi kalau 

tarawihan ato apa segala ya ada tradisi-tradisi 

yang dirindukan lah ya.” 

 

Narator: Kisah puasa di masa kecil juga coba 

dikenang artis cantik lainnya Alyssa Soebandono, sosok 

wanita berhijab yang kini menjadi istri Dude Herlino itu 
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sejak duduk di bangku taman kanak-kanak sudah mulai 

belajar puasa walau diajarkan untuk berpuasa setengah 

hari Ica begitu ia disapa ternyata seringkali ngotot puasa 

hingga beduk maghrib tiba akibatnya selalu dihinggapi 

rasa tak sabar menunggu adzan maghrib yang ia nanti dari 

siaran radio sejak adzan ashar berkumandang.  

Alyssa: “Yang jelas Ica itu selalu bertanya-tanya 

karena kan anak-anak diperbolehkan puasa 

setengah hari, sementara orang dewasa puasa itu 

puasa full. Nah.. Ica nanya ke mama sama papa, 

kenapa kok Ica cuma boleh setengah hari kenapa 

Ica gak full aja.. nahh, akhirnya dibilang gak apa-

apa karena masih kecil dan belum baligh jadi 

perlahan-lahan mencobanya dari setengah hari 

nanti ke full gitu.. nahh waktu itu Ica pertama kali 

coba buka puasa full itu Ica dari ashar udah 

nungguin radio pokoknya radio harus nyala, tv 

harus nyala kenapa karena Ica gak mau kelewatan 

adzan sebenernya hihi.. jadi gitu, mama nyampek 

kamu jangan nyalain cepet-cepet belum kok 

masih ashar masih dua jam lagi, enggak tapi takut 

ketinggalan takut bukanya tuh telat nanti gitu, jadi 

dari dulu ya itu sih kayak selalu nungguin aja gitu 

mantengin radio, tv, kapan nih bentar lagi 

adzannya udah belum ya takut kelewatan. Iya 

yang jelas pasti kita akan berusaha untuk bisa 

semaksimal mungkin memaksimalkan ibadah kita 

di bulan yang sangat spesial ini, karena kan ini 

menjadi suatu rizki juga bahwa kita bisa ketemu 

lagi di bulan Ramadhan dan semoga kita 

diberikan keberkahan diberikan ridho oleh Allah 

SWT dan tentunya kita pasti juga berusaha untuk 

memperbaiki iman kita, meningkatkan ibadah kita 

gitu.” 
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5. Cerita Saipul Jamil Jalani Puasa Pertama di Penjara (7 

Juni 2016) 

Segmen ini memberitakan pengalaman seorang 

artis yaitu Saipul Jamil yang menjalani puasanya di balik 

jeruji besi.  

Narator: Bulan Ramadhan telah tiba, hari senin 

kemarin seluruh umat muslim menjalani ibadah puasa 

pertama namun bulan puasa kali ini dirasakan sangat 

berbeda oleh pedangdut Saipul Jamil bagaimana tidak, 

bila di hari pertama puasa ia harus tetap menjalani sidang 

perkara dugaan kasus pelecehan seksual yang menjeratnya 

di pengadilan negeri Jakarta Utara. Sayang, sidang yang 

beragendakan mendengarkan tuntutan jaksa penuntut 

umum itu harus kembali ditunda. Pria yang kerap disapa 

Ipul itu justru menceritakan kekhusyu‟annya serta suka 

duka menjalankan ibadah puasa pertamanya dibalik jeruji 

besi. 

Berikut ini cuplikan wawancara dengan Saipul Jamil: 

Ipul: “Semua sudah ditumpahkan kepada majelis 

hakim, eeem... ya tinggal mereka menyimpulkan 

sebenarnya motif ini semua apa sih. Apakah benar 

tujuannya adalah seperti yang dituduhkan pada 

saat ini ataukah tujuan semata-mata hanya untuk 

memfitnah, untuk membuat orang jatuh, atau 

ingin membuat orang jadi jelek namanya. Saya 

menyadari bahwa ini adalah hak Allah jadi Allah 

mau kita berpuasa di manapun itu hak Allah.. bisa 

jadi tahun ini saya di rutan, bisa jadi tahun depan 
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bisa di rumah, atau bisa di tanah suci atau bisa 

jadi tidak ada gitu.. paling kita sebagai manusia 

harus siap, tapi tetep sekali lagi kita harus berdoa 

yang baik-baik kepada Allah.. mudah-mudahan 

dijauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat 

dzalim yang berbuat jahat gitu pada saya. Saya 

tadi pake sarden sama nasi putih sedikit, saya 

biasa sih kalau sahur makannya kurma tapi 

ternyata temen-temen perhatian masak nasi 

woohh.. akhirnya saya jadi tergugah gitu, jadi 

merasa diperhatikan.. jadi ya saya makan 

semuanya sama mereka nikmat sekali, kebetulan 

satu sel saya itu semuanya muslim. Hari ini saya 

buka puasa itu kebetulan saya dikabari dimasakin 

kolak pisang sama bibi.. iya bibi di rumah. 

Biasanya kalau buka puasa saya banyak, 

sementara sih menunya kolak pisang sama kurma 

udah itu aja. Rasa masakannya bibi karena sudah 

seperti keluarga kayak ibu sendiri saya ya rasanya 

sudah meresap di hati.” 

 
6. Cerita Nycta Gina dan Rizky Kinos Jalani Puasa Pertama 

Bersama Anak (8 Juni 2016)  

Segmen ini memberitakan kesan pertama 

sekaligus pengalaman pasangan artis Nycta dan Kinos 

yang jalani puasa pertama kali sebagai orang tua. 

Narator: Bulan Ramadhan kali ini dirasa sangat 

spesial dan berbeda bagi pasangan Nycta Gina dan Rizky 

Kinos. Bagaimana tidak, bila ini merupakan puasa kali 

pertama mereka menyandang status sebagai orang tua 

pasca kelahiran buah cinta yang diberi nama Panutan 

Aditya Semesta Trinycta atau yang kerap mereka panggil 
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dengan nama Uta. Di usia Uta yang kini mulai memasuki 

dua bulan, Gina mengaku bila dirinya masih berusaha 

belajar menjadi seorang ibu yang baik untuk sang anak 

tercinta. Lantas bagaimana dengan perkembangan sang 

buah hati. 

Berikut ini cuplikan wawancara dengan pasangan 

Niycta dan Kinos: 

Gina: “Sekarang udah 1,5 bulan lah ya.. satu 

bulan dua mingguan deh.. eeh, kaki di kepala, 

kepala di kaki ya.. mungkin ini karena 

pengalaman baru buat aku gitu..terus semuanya 

kayak serba cepet, abis nikah, abis itu langsung 

hamil terus melahirkan itu kayak momennya 

cepet-cepet..gitu jadi kayak preparenya mungkin 

kurang kali yah.. jadi yah masih belajar banget 

jadi seorang ibu.”  

Kinos: “Jadi ya step by step.. proses, jadi ini ya 

bulan Ramadhan pertama gue sebagai suami dan 

juga ayah. Begitupun demikian dengan Gina, ini 

adalah Ramadhan pertama buat dia sebagai ibu 

dan juga istri. Dari kita si gimana rasanya, 

ngantuk itu aja si.. hihi.” 

Gina dan Kinos: “Yaa alhamdulillah disyukuri aja 

ya, kita punya anak.. ooh Gina gak puasa, jadi 

bisa fokus buat ngurus anak. Tapi saya yang gak 

diurus..haha.” 

 

Narator: Sebagai orang tua baru, Gina dan Kinos 

yang memutuskan untuk merawat sang anak tanpa 

memakai jasa baby sister mengaku cukup kewalahan 

terlebih keduanya harus sigap mengikuti jam tidur bayi 
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yang sering kali membuat keduanya harus rela dilanda 

kelelahan akibat sering begadang. 

Gina dan Kinos: “Bareng-bareng, pokoknya 

begitu bangun.. begitu dia harus menyusui 

ataupun ganti popok berdua bangun. Jadi, dia 

beres menyusui gitu ada waktu colongan dikit 

buat sahur..setelah sahur ya temenin dia buat 

menyusui dan ganti popok gitu.”     

 
7. Para Artis Ajari Anak untuk Berpuasa (9 Juni 2016)  

Segmen ini memberitakan dua artis senior yaitu 

Wulan Guritno dan Puput Melati yang telah mendidik 

sedini mungkin dengan mengajari buah hati mereka untuk 

berpuasa.  

Narator: Kesulitan mengajarkan anak-anak 

berpuasa diam-diam mulai ditemui artis senior Wulan 

Guritno. Sebagai ibu tiga anak ia mengaku kewalahan 

menghadapi pertanyaan-pertanyaan mengejutkan dari 

anak-anaknya yang memasuki masa tumbuh kembang. 

Salah satunya si bungsu Jeremy alretde mendre yang 

berusia lima tahun yang bertanya-tanya tentang puasa 

sehingga membuat Wulan cukup bingung menjawab 

sekaligus mengajarkan apa itu puasa bagi salah satu buah 

hatinya itu. 

Berikut cuplikan wawancara dengan kedua artis 

senior tersebut:  

Wulan: “Nggak sempet gitu kan, karena kemarin 

baru pulang dari Bandung jadi Ely mau mulai 
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puasa besok katanya gitu.. dia mau, setelah 

penjelasanku panjaaang lebar akhirnya dia mau 

coba. Jadi dia mau pagi-pagi dia makan, aku 

menjelaskannya adalah bulan puasa tuh boleh 

makannya kalau hanya gelap. Karena dia kan 

masih lima tahun jadi saya punya cara sendiri 

untuk menjelaskan ke anak, jadi cuma boleh 

makan dan minumnya itu kalau gelap kalau ada 

matahari nggak boleh gitu, ooh gitu mami.. oke 

soo i wake up before.. ya dia gak usah ikut sahur 

kayak kita lah, kan dia juga masih bertahap 

belajar jadi nggak perlu yang sesuai imsak gitu, 

tapi melatih dia agar tau apa itu bulan puasa, apa 

itu sahur, mungkin lebih baik nggak dijadikan 

kebiasaan yang melulu.. aku belajar dari Shalum 

juga kadang ada reward kadang nggak, jadi dia 

juga bisa belajar dari reward itu pada saat kita 

berjuang dan sesuai dengan goal dan target itu 

aku akan ada bonus, karena di kehidupan nyata 

kan kayak begitu.. tapi, jangan juga dibiasakan 

dengan reward terus gitu.. jadi kan kadang-

kadang dalam kehidupan nyata juga kita udah 

berusaha semaksimal mungkin tapi kan hasilnya 

kalau nggak sesuai yang kita mau gitu dan kita 

nggak boleh putus asa, kita harus mencoba lagi 

plan a, plan b coba lagi dan lagi.. lha nanti kalu 

dia dikasih reward terus ntar dia terbiasa kalau 

berusaha langsung pasti dapet gitu.” 

 

Narator: Tak hanya si bungsu, anak keduanya 

Landon Abigail yang tengah sekolah taman kanak-kanak 

pun lebih kritis lagi kalau melontarkan pertanyaan 

mengapa harus shalat juga puasa sementara yang di 

sekolahnya di sebuah sekolah internasional ia mengaku 

tak pernah diajarkan tentang pelajaran agama Islam 
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karena alasan ini Wulan pun seringkali ajarkan soal 

agama Islam di rumah. 

Wulan: “Dalam satu tahun dalam satu bulan kita 

harus berpuasa guna untuk melatih kita sebagai 

manusia, bersabar, terus menghormati temen-

temen yang kurang mampu bagaimana rasanya 

menjadi mereka, para nabi juga pernah 

melakukan hal-hal seperti ini. Yaudah mesti 

diceritain orang pertanyaannya gitu.. ya tapi terus 

nggak boleh makan, nggak boleh minum terus 

gimana? Terus nanti pertumbuhan aku? Duh 

aduh..pokoknya anak-anak sekarang pinter 

banget. Iya international school tapi aku pengen 

anak-anak belajar agama Islam dan mengaji di 

rumah sekarang udah saatnya karena ya Shalum 

bulan puasa dia udah paham, kemudian anak-

anakku yang dua ini ribet ya. Ya kewalahan 

bener, karena nggak ada dasar-dasar tapi itu dasar 

kan juga dari rumah akhirnya sekarang pelan-

pelan udah bisa al-fatihah, surat-surat pendek tapi 

sekarang pelan-pelan. Jadi pelajaran di 

sekolahnya memang tidak ada berarti kan kita di 

rumah, harus karena muslim tanggung kita 

sebagai orang tua untuk membesarkannya secara 

muslim dan mengajarkannya apa itu Islam.”   

      
Narator: Lain halnya dengan Wulan artis Puput 

Melati justru tak kesulitan mengajarkan anak-anaknya 

untuk berpuasa. Terbiasa diajak pengajian serta 

melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di rumah 

membuat anak-anaknya spontan meniru apa yang 

dilakukan mereka selama ini.  
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Puput: “Udah, udah diajari puasa kalau yang 

pertama itu udah puasa karena udah 12 tahun jadi 

emang dari usia enam tahun udah puasa, yang 

kedua Azzahra juga udah diajarkan puasa 

meskipun dia tidak berpuasa tapi kita bangunkan 

sahur supaya melatih mereka untuk oh..iya ada 

sahur, ada berbuka puasa kayak gitu.”    

 

8. Hijab Ala Umi Pipik & Laudya Cintya Bella (14 Juni 

2016)  

Segmen ini memberitakan style hijab yang 

dikenakan oleh Bella dan umi Pipik, yang tetap tampak 

ayu dan bersahaja dengan balutan hijab ala mereka 

berdua.  

Narator: Laudya Cintya Bella dan Pipik Dian 

Irawati dua pesohor dengan status berbeda itu sepertinya 

tengah menikmati gaya dan penampilan baru yang tetap 

fashionable dengan balutan hijab. Namun ada yang 

berbeda dengan penampilan Pipik Dian Irawati baru-baru 

ini jika sebelumnya wanita yang karib disapa dengan umi 

Pipik itu selalu mengenakan busana serba gelap kini ia 

tampil cerah dalam balutan busana muslimah yang 

didominasi warna krem. Gaya dan penampilan umi Pipik 

terbaru ini memang cukup mengejutkan pasalnya pasca 

ditinggal sang suami almarhum Uje ia cukup akrab 

dengan gamis serba hitam tak jarang banyak yang 

menduga busana muslimah hitam yang sering ia kenakan 
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seolah ia belum mampu lepas dari bayang-bayang 

almarhum mantan suaminya.   

Berikut ini adalah cuplikan wawancara dari kedua 

selebriti: 

Pipik: “Tumben kalian gak nanya kenapa gak 

pake baju item? Ohoho ini kontiniti, sebenarnya 

bajunya buat shoting iklan makanya pakai seperti 

ini, tetep hitam warna favorit, ini kan karena jadi 

brand. Kali ini saya punya target, anak-anak harus 

khatam qur‟an, yuk kita mulai nanti maghrib buka 

puasa bareng-bareng kalau misalkan saya ada 

kegiatan shooting live di tv ya anak-anak saya 

boyong ke sana, terus tarawihnya saya ajakin 

anak-anak keliling, kita coba ke masjid ini sambil 

bawa makanan abis tarawih kita bagi-bagi, besok 

ada ke masjid mana lagi, ada targetnya. Ya saya 

ajarkan anak-anak seperti itu.” 

Bella: “ni gayaku sendiri si mbak, aku lebih make 

sesimpel mungkin karena aku ga begitu suka pake 

peniti pentul gitu. Aku suka yang pashmina aku 

lilit-lilit selesai. Cuma karena ini tadi bintang 

tamu talkshow jadi pake peniti biar rapi. Ini 

dandanan aku sendiri, nyari-nyari sendiri.”   

  
9. Trend Fashion Hijab Ala Zaskia Sungkar (15 Juni 2016)  

Segmen ini memberitakan artis berbakat dalam 

dunia fashion hijab Zaskia Sungkar yang dapat 

menginspirasi masyarakat luas.  

Narator: Sejak memutuskan untuk mengenakan 

hijab dipertengahan tahun 2012 lalu, Zaskia sungkar 

memang bermetamorfosa menjadi salah satu influencer 

bagi pengguna hijab di tanah air. Bagaimana tidak, gaya 
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hijab yang simpel serta padu padan warna yang apik 

membuat istri dari Irwansyah ini mendapat banyak 

mendapat sambutan baik untuk hijrahnya, lebih dari itu 

bahkan dirinya pernah membawa hijab rancangannya 

untuk dipamerkan di New York fashion week yang 

tentunya mendunia di kancah internasional. Pada 

Ramadhan kali ini Kia pun tak kehabisan akal sebuah 

hijab nan cantik yang ia padu-padankan dengan kain 

tradisional pun tampak apik dikenakannya. 

Berikut ini adalah cuplikan wawancara dari 

Zaskia Sungkar:  

Zaskia: “Salah satu yang terbaru kayak krudung 

yang aku pake, terus ini koleksinya..eee..koleksi 

Ramadhan jadi memang insipirasinya pun dateng 

dari indonesia. Aku selalu ngembangin crita-crita 

rakyat, trus kain-kain tradisional, pokoknya 

semua yang berasal dari Indonesia lalu 

digabungkan dengan cutting-an yang modern atau 

siluet yang modern. Tujuan utamanya aku 

mendesain karena ya itu emang hobi aku, dari 

mulai kayak apa ya..seru aja, kayak dari gambar, 

aku kan emang hobi banget gambar gitu..jadi 

kayak iseng aja diem-diem di rumah pasti ada 

yang digambar nggak cuman baju, apa aja gitu. 

Terus mulai ke sini, semenjak jadi fashion 

designer ya yang digambar baju terus..udah gitu 

bisa dari satu gambar bisa dijadikan sampel, 

pemilihan bahan yang tepat, sehingga bisa sampe 

look yang bener-bener sesuai dengan konsep yang 

ada di kepala kita udah gitu bisa sampe fashion 

show itu kan kebanggan diri sendiri 
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ya..maksutnya kayak kepuasan diri sendiri itu 

yang memang aku cari gitu.”  

       
10. Pengalaman sahur ekstrim Aliando Syarif (18 Juni 2016) 

Segmen ini memberitakan pengalaman sahur 

ekstrim Aliando, dan suka dukanya menunaikan ibadah 

puasa tanpa kehadiran keluarga karena jadwalnya yang 

padat di lokasi shooting.  

Narator: Bulan Ramadhan memang penuh suka 

cita nyatanya di bulan yang penuh rahmat ini pun 

memiliki cerita tersendiri bagi setiap muslim dimanapun 

mereka berada termasuk beberapa selebritis tanah air saat 

ini yang rela menjalani ibadah puasa di lokasi shooting 

karena tuntutan pekerjaan yang begitu padat sebagai 

seorang aktor maupun aktris salah satunya Aliando Syarif. 

Berbeda pada setiap orang umumnya artis tampan tersebut 

mempunyai cerita unik di saat sahur dirinya melakukan 

sahur ekstrim yaitu makan dan minum lebih awal sekali 

sebelum waktu ditetapkannya untuk berpuasa dengan 

alasan Aliando harus menjalani jadwal shooting di pagi 

harinya.  

Berikut ini adalah cuplikan wawancara dengan 

Aliando Syarif tentang sahur ekstrimnya dan bagaimana 

perasaannya tidak bisa hadir di tengah-tengah keluarga 

saat menjalankan ibadah puasa: 
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Aliando: “Disikapi dengan sabar aja sih, nahan 

hawa nafsu makan. Untuk sekarang ini sih 

alhamdulillah sahurnya gak dilokasi tapi dirumah, 

tapi agak sedikit bingung sih harus memilih 

antara sahur seperti biasa atau sahur yang ekstrim 

ya sahurnya jam 2 karena kan ada calling-an pagi 

jam 8, itu tuh ngaruh banget.. jadi kadang udah 

ngrasa laper tapi ya itulah cobaanya ya sabar, 

emang itu ujian yang kita adepin.”  

 
Narator: Menghabiskan waktu di lokasi shooting 

membuat pria yang dikabarkan dekat dengan Prilly 

Latuconsina tersebut ternyata kangen ingin berbuka 

puasa dengan keluarganya yang saat ini sulit tercapai. 

Lantas seperti apa jika Aliando menghabiskan waktu 

bersama dengan keluarga, disaat tradisi bulan puasa 

sebelum-sebelumnya.  

Aliando: “Kangen banget karena ya emang itu 

tujuanya ya mendekatkan diri pada keluarga dan 

pada Allah juga. Ya karena di bulan Ramadhan 

kan ajang silaturahmi itu yang paling bergengsi. 

Ibarat kan keluarga yang jauh-jauh bisa deket, 

intinya bisa mendekatkan yang jauh. Paling ya 

makan, ngobrol, cerita tentang yang dikerjain apa 

aja terus minta duit, bagi duit, eemm...makan 

makanan yang tradisional. Meski belum bisa 

kumpul keluarga pas bulan puasa ini ya tetap 

disyukuri intinya sabar meski capek kan kita kan 

juga bakal dapat timbal balik yang bener-bener 

buat hidup juga. Jadi ya jalanin aja karena ini kan 

cobaan buat kita, insha’allah setelah bulan puasa 

ini kita akan menjadi yang lebih baik lagi. Oke 

semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa. 
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Semoga puasa di tahun ini diijabah Allah SWT. 

Aamiin.”   

 
11. Cerita Billy Syahputra Puasa Tanpa Olga (19 Juni 2016) 

Segmen ini memberitakan Billy yang menjalani 

puasa tanpa kehadiran sosok kakak yang dicintainya yaitu 

almarhum Olga.  

Narator: Bulan yang penuh berkah bulan 

Ramadhan memang sangatlah dimanfaatkan oleh banyak 

umat muslim untuk beribadah, berkumpul dengan 

keluarga dalam menjalankan ibadah puasa juga sangat 

diidam-idamkan banyak orang. Tidak seperti Billy 

Syahputra yang sedang sedih di ramadhannya tahun ini, 

pasalya sosok kakak yang dekat dengan dirinya telah 

pergi selamanya. Bagaimana bang Billy panggilan 

akrabnya menjalankan ibadah puasa tahun ini? Adakah 

perbedaan dengan Ramadhan tahun sebelumnya. 

Berikut ini adalah cuplikan wawancara dengan 

Billy:  

Billy: “Kalau ditanya puasa, alhamdulillah 

sampai sekarang ini bang Billy puasa, lancar, 

insha’allah mudah-mudahan bang Billy berdoa 

semoga di bulan puasa ini bang Billy diberi 

kelancaran, keberkahan, diterima amal ibadah 

puasanya aamiin...bang Billy ngrasa ada yang 

kurang, dalam arti tidak ada sosok almarhum gitu 

aja sih..biasanya kan kalo ada sosok almarhum 

bang Billy selalu buka puasa bareng, sahur bareng 

di lokasi shooting, ngobrol bareng, seru-seruan 



110 

 
bareng di rumah..tapi kalo untuk bulan puasa 

tahun ini ya bener-bener nggak ada sama sekali 

momen-momen itu.” 

 

Narator: Banyak tradisi yang umat muslim 

lakukan disaat berlebaran, tradisi berbagi dengan 

memberikan uang kepada sanak saudara serta kepada 

orang-orang di sekitar kita seperti Billy Syahputra yang 

akan meneruskan tradisi almarhum Olga yang gemar 

berbagi uang saat lebaran ke keluarga dan ke tetangga 

sekitar. 

Billy: “Iya..itu tadi yang ee.. mohon maaf, yang 

tadi bang Billy bilang.. ya bang Billy harus 

mempersiapkan sedikit rejeki yang bang Billy 

punya untuk orang-orang sekitar kayak almarhum 

dari tahun ke tahun. Ya biasanya almarhum kan 

dari tahun ke tahun selalu memberikan rejekinya 

buat orang-orang sekitar rumah gitu lho..angpao 

lah kalo bahasa chineese nya.”  

 
12. Putra Jane Shalimar Dapat Penghargaan Penghafal Hadis 

(20 Juni 2016) 

Segmen ini memberitakan prestasi yang 

membanggakan dari putranya Jane Shalimar yang 

mendapat penghargaan dari sekolahnya sebagai penghafal 

Hadis. 

Narator: Senin 20 Juni kemarin menjadi hari yang 

penuh kebanggaan bagi artis Jane Shalimar. Iya, dihari itu 

menjadi saksi keberhasilan putra semata wayangnya 
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Muhammad Zarno mendapat piagam penghargaan sebagai 

penghafal hadis untuk tingkatan kelas empat di 

sekolahnya. Jane mengaku cukup terkejut bercampur 

bangga lantaran sang anak tak pernah memberitahu 

sebelumnya soal prestasinya itu.   

Berikut ini cuplikan wawancara dengan Jane 

Shalimar: 

Jane: “Jadi ya alhamdulillah kemarin karena 

memang kan waktu deket-deket awal puasa itu 

dia lagi ujian..terus aku surprise juga sih, karena 

ternyata pas kemarin terima raport dikasih tau 

sama gurunya bahwa dia itu dapat penghargaan 

itu dua. Satu, sebagai apa sayang.. eee, sebagai 

penghafal hadis ya..sama satu lagi di sains juga 

dapat penghargaan. Jadi anaknya itu emang bukan 

tipikal yang cuwawakan, yanmg pamer..mah aku 

dapet ini gitu enggak.. dia diem aja. Tapi pas 

kemarin aku yang dikasih tau gurunya aku yang 

surprise.. terenyuh juga gitu, dia gak pernah 

ngasih tau. Biasa dia kan suka malu, trus ayo coba 

hadisnya gimana..ah malu..hihih. pasti kalau 

disuruh hafalan sama aku dia malu..kadang-

kadang akunya yang terharu, gak nyangka 

sih..bahwa akan dapet feedback sebegitunya, yang 

dia tunjukin ke aku..dan akunya jadi uuhh really? 

Sesuatu yang baru juga buat dia sampai masuk 

berita, bang no..masuk berita lho, 

wow..oke,,hahah.” 

 
Narator: prestasi ini bagi Jane menjadi cambuk 

bagi dirinya sebagai orang tua tunggal, ia juga selalu 
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mengingatkan kepada buah hatinya untuk lebih taat lagi 

kepada agama dan juga kepada orang tua. 

Jane: “Gak boleh males, jadi dia yang ngasih tau 

aku sih.. jadi pas udah sore, dia udah shalat.. 

mama kenapa gak sholat? Mama lagi 

halangan..haha. oh, oke.. apa itu halangan? Ya 

masalah wanita yang terjadi sebulan sekali..haha. 

dia sangat kritis, dan aku memang kalau 

komunikasi sama dia itu gak kayak komunikasi 

sama anak kecil gitu..jadi ya aku slalu cerita sma 

dia, sharing sama dia, aku nganggep dia itu 

temen, dia juga anggep aku kayak temen.. jadi dia 

kalo cerita entah lagi seneng, kesel, lagi marah 

atau dia mau cerita dengan nada tinggi aku gak 

apa-apa, yang penting itu bisa buat dia lepas lah.. 

biar bisa luapin unek-uneknya gitu.”       

 
13. Janji Dimas Beck Pada Orang Tua (20 Juni 2016) 

Segmen ini memberitakan seorang artis yang 

tetap mengenyam pendidikan kuliah disela-sela 

kesibukannya didunia keartisan. 

Narator: Tidak ada kata terlambat untuk memulai 

sesuatu yang diimpikan, itulah yang dilakukan Dimas 

Beck dengan menjalani perkuliahan untuk menggapai 

impian sebagai ahli pemasaran. Sejak tiga tahun lalu 

anggota grup vokal bukan bintang biasa ini kembali 

duduk dibangku kuliah universitas di kawasan Jakarta 

Selatan sebagai mahasiswa jurusan marketing. Jika tak 

ada aral menghadang setahun lagi pria yang disebut-sebut 
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pernah dekat dengan Laudya Cintya Bella itu akan 

menyandang gelar sarjana. 

Berikut ini adalah cuplikan wawancara dengan 

Dimas Beck:  

Dimas: “Sekarang saya kuliah, udah menjalani 

kehidupan sebagai mahasiswa beberapa tahun 

belakangan ini. Eem ..ini juga baru dari kampus, 

abis ujian. Jadi itu satu kehidupan yang lain 

banget dari entertainment atau yang akau udah 

pernah jalanin sebelumnya.”  

 
Narator: Setelah lulus dari sekolah menengah 

atas atau SMA, Dimas pernah berjanji ke orang tua untuk 

memprioritaskan kuliah dibanding kegiatan lain. Namun 

karena tawaran shooting yang datang tanpa henti, niat itu 

akhirnya batal dan baru terwujud tiga tahun ini. 

Perkuliahan yang dijalani sekarang menjadi pelunasan 

utang ke orang tua.  

Dimas: “Dulu sebenarnya memang awalnya aku 

utang sama orang tua, dulu pas abis SMA boleh 

kerja tapi tetep harus kuliah. Tapi udah keasyikan 

kerja akhirnya gak kuliah gitu kan. Lalu pada 

suatu masa, pengen deh kuliah lagi dan akhirnya 

aku fokus kuliah tapi ya memang godaannya 

banyak banget harus nolak kerjaan, gak bisa 

liburan, kita yang biasanya shooting kerja kan 

sesuai yang kita mau tapi ini kan kita dikasi 

kelas-kelas yang mungkin kita nggak suka atau 

yang kita nggak bisa ngulang lagi dari awal. Itu 

sih sebenarnya berat tahun pertama, tahun kedua, 

ketiga udah mulai enak sih.” 
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14. Pengalaman Menyentuh Dewi Sandra (21 Juni 2016)  

Segmen ini memberitakan soal pengalaman Dewi 

Sandra dalam acara terbarunya yang didalamnya 

menceritakan kisah-kisah orang terpinggirkan yang dapat 

menggugah hati sekaligus bisa menginspirasi masyarakat 

luas. 

Narator: Inilah salah satu cuplikan episode catatan 

harian Dewi Sandra yang menggugah nurani semua orang 

yang menyaksikan tayangannya. Dalam balutan yang apa 

adanya tanpa settingan apapun kita disuguhkan kisah yang 

sangat menggugah dari orang yang selama ini bahkan kita 

anggap hanya sebelah mata. Catatan harian Dewi Sandra 

merupakan satu dari sedikit acara yang mengupas 

pengalaman hidup seseorang. Di dalamnya Dewi tidak 

menggurui bahkan jauh dari semua kesan itu, Dewi justru 

memberikan kita satu nilai kehidupan lewat narasumber 

yang diwawancarainya. Inilah pengalaman yang mungkin 

tak pernah dilupakan seorang Dewi. 

Berikut ini adalah cuplikan wawancara dengan Dewi: 

Dewi: “Di sini saya dapetin buanyak banget 

pelajaran-pelajaran tentang kehidupan bagaimana 

setiap manusia dengan ujiannya masing-masing, 

emm...berjuang untuk melewati kisah yang sudah 

ditakdirkan Allah, dan mengajarkan kepadaku 

secara pribadi bahwa hidup itu memang ibadah 

dan Allah itu Maha Besar. Allah tidak akan 

pernah meninggalkan kita, selama kita mau 

bekerja keras, tetep istiqomah punya semangat. 
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Sebenernya semangat itu dateng dari mana? 

karena manusia itu pada dasarnya musuh 

terbesarnya adalah di dalam diri masing-masing 

ya, rasa malas, capek, mengeluh dan itu sangat 

manusiawi sekali. Cuma setiap aku ketemu 

narasumber, naah ini dia ni yang bikin kita 

semangat.”     

    

Narator: Dalam keseharian, kita sering bertemu 

mereka yang terpinggirkan yang hidup di pinggir sungai 

atau di pinggir jalan demi sesuap nasi. Dihadapan mereka 

kita merasakan kasihan dan iba melihat penderitaan 

mereka, tapi penilaian itu sebenarnya salah lewat kisah 

yang di hadirkan Dewi Sandra kita seharusnya 

mengatakan mereka adalah manusia hebat. 

15. Intip Media Sosial Chika Jessica (22 Juni 2016) 

Segmen ini memberitakan seorang artis centil 

Chika Jesica yang tengah gemar unggah video dubmash 

yang menirukan gaya orang lain pada akun instagramnya. 

Narator: Beberapa tahun terakhir akun pribadi 

menjadi wadah yang digemari banyak orang, di sana 

semua perasaan dengan bebas bisa diekspresikan tanpa 

harus merasa malu apalagi sungkan, karena kebebasan itu 

mereka mengunggah semua kegiatan mereka dalam 

berbagai bentuk. Ada yang memposting lewat video dan 

ada pula yang mengungkapkannya melalui tulisan. Di 

segmen intip media sosial artis kali ini kami akan 

mengupas video lucu Chika Jessica berikut komentar dari 
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haters dan lovers dari Chika tentang videonya tersebut. Di 

akun instagramnya Chika mengunggah video dengan 

bertausiah menirukan gaya salah seorang ustadzah. 

Berikut ini salah satu cuplikan video Chika yang 

diunggah dalam akun dubmashnya: 

Chika: “Karena suami temen Anda centil 

digodain mulu dia klepek-klepek.. makanya dia 

merasa gak bersalah, gua gak bersalah..elu yang 

godain kan. Maap.. itu poin satu.” 

 
Narator: Penampilan Chika dengan busana shalat 

mendapatkan komentar dari para loversnya. „Samicutes‟ 

salah seorang penggemar Chika berkomentar „hahaha, 

mama Dedeh ceramah nih‟.. yang lain lagi memuji dengan 

tulisan „juara dubmash deh pokoknya‟.      

 

16. Rizky Febian Gelar Aksi Sosial untuk Anak-anak Panti 

Asuhan (23 Juni 2016) 

Segmen ini memberitakan Rizky Febian yang 

tengah mengikuti acara bakti sosial untuk anak-anak panti 

asuhan. 

Narator: Artis yang tengah naik daun Rizky 

Febian tak melewatkan bulan Ramadhan tanpa berbuat 

sesuatu yang ia rasa punya manfaat bagi orang lain. Iya, 

hari minggu kemarin putra komedian Sule ini terlihat ikut 

terlibat dalam acara bakti sosial yang digelar di sebuah 

hotel kawasan Jalan Setia Budi Bandung Jawa Barat. 
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Bersama sejumlah pihak lain, pelantun kesempurnaan 

cinta ini ikut berbagi kebahagiaan dengan sekitar 250-an 

anak panti asuhan di kota berjuluk Paris Van Java 

tersebut.  

Berikut ini cuplikan wawancara dengan Rizky Febian: 

Rizky: “Menurut saya berbagi di bulan Ramadhan 

kan itu memang bagus, siapa juga si yang gak tau 

kalau di bulan Ramadhan itu adalah bulan suci, 

dan bener-bener bulan dimana waktunya kita 

untuk berlomba-lomba mencari pahala yaitu 

dengan cara salah satunya kayak beramal dan 

menurut Iky, kebetulan alhamdulillah suatu 

kebanggan sendiri Iky bisa berpartisipasi di acara 

amal seperti ini dan ketika Iky dikasih tau acara 

bakti sosial ini gak pikir panjang, karena menurut 

Iky ini salah satu pahala juga dan alhamdulillah 

senengnya di sini bukan cuma menghibur ibu-ibu 

tapi juga ada anak yatimnya. Jadi menurut Iky 

pahala itu sangat penting, apalagi di bulan suci 

Ramadhan jadi buruan kita berlomba-lomba 

mencari pahala. Karena bulan Ramadhan itu 

bukan cuma hanya untuk menahan lapar atau 

menahan hawa nafsu atau apapun tapi bener-

bener berlomba. Mumpung sekarang ini bulan 

Ramadhan, jadi kita beramal pokoknya gitu lah.. 

dan menurut Iky jangan cuma pas di bulan 

Ramadhan saja kita beramal itu juga jadi catatan 

buat Iky. Sebenernya bulan Ramadhan ini kayak 

gambaran buat kita untuk berintrospeksi diri 

supaya setelah bulan Ramadhan buat ke depannya 

kita harus bisa tetep berperilaku seperti saat di 

bulan suci Ramadhan kayak gitu sih.”   
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17. Rossa Bahagia Melihat Anak Sukses Berpuasa (24 Juni 

2016) 

Segmen ini memberitakan rasa bahagia sekaligus 

bangga karena putra semata wayangnya sukses dalam 

menjalankan ibadah puasa. 

Narator: Menjalankan ibadah puasa di bulan suci 

Ramadhan memang wajib hukumnya bagi setiap muslim, 

maka tak heran diva pop Indonesia Rossa sudah 

mengajarkan buah hati tercinta Rizky Langit Ramadhan 

untuk berpuasa. Bahkan Rossa mengaku sangat bangga 

lantaran sudah sejak dua tahun lalu Rizky sudah mampu 

berpuasa sehari full.  

Berikut ini cuplikan wawancara dengan Rossa:  

Rossa: “Anakku kan ngeliat ya, jadi ya ngeliat aja 

kalo ibunya puasa ya pasti anaknya ikut puasa. 

Ibunya shalat ya anaknya insyaAllah ikut shalat.. 

alhamdulillah udah dari dua tahun lalu udah full, 

sukanya telur doang.. apapun makanannya tetep 

harus ada telur ceplok haha.. buat aku itu bukan 

sesuatu yang harus dibesar-besarkan, itu memang 

kewajiban jadi dia tanpa diiming-imingi juga 

tau..ohh, itu kewajiban saya untuk puasa.”  

 
Narator: mengajari pendidikan agama sejak kecil 

untuk anak memang sangat penting bagi para orang tua. 

Begitu juga yang dirasakan oleh Rossa, tak hanya 

mengajari sang buah hati untuk berpuasa namun Rossa 

juga mendidik anak semata wayangnya itu untuk 
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membiasakan diri untuk membaca ayat suci Al-qur‟an. 

Pelantun tegar ini pun merasa bangga mengingat 

didikannya dalam menuntut ilmu agama kepada buah hati 

sedikit demi sedikit berjalan dengan lancar.  

Rossa: “Apa ya.. yang pasti saya menikmati 

setiap harinya di bulan puasa karena ee.. 

kesempatan aja gitu karena setahun sekali cuma 

sebulan kita bisa sama-sama beribadah dan 

meningkatkan aktivitas ibadahnya sensiri, 

misalnya kalo mungkin dulu jarang ngaji 

sekarang ya setidaknya baca beberapa ayat gitu.. 

dia lebih banyak hafalannya daripada saya. Dia 

bisa hafal apa ya banyak banget.. bisa sampe 22, 

26 ayat udah biasa dia. Alhamdulillah bahagia, 

saya seneng banget karena memang sengaja 

menyekolahkan Rizky di sekolah Islamic gitu 

ya..setidaknya saya yang tidak bisa mengajari 

banyak tentang agama tepi dia bisa dapet di 

sekolah juga.”      

 
18. Vino Selalu Tampil Modis dan Stylish (27 Juni 2016) 

Segmen ini memberitakan penampilan aktor 

multitalent yaitu Vino G. Bastian yang selalu modis dan 

stylish. 

Narator: Bintang Vino Giofani Bastian lebih 

dikenal dengan nama Vino G. Bastian di panggung 

hiburan kian moncer. Sejak terjun di dunia akting 

berbagai prestasi telah ia raih dia menjelma menjadi aktor 

yang rajin menyabet penghargaan. Wajar bila kini suami 

dari Marsha Timoti itu kini memiliki begitu banyak 
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penggemar. Selain piawai dalam hal akting dibenak para 

penggemarnya Vino juga jadi salah satu sosok panutan 

dalam penampilan, penampilannya yang modis dan stylish 

kerap ditiru para penggemarnya. 

Berikut ini cuplikan wawancara dengan Vino G. 

Bastian: 

Vino: “Sebagai publik figur pasti nggak lepas dari 

fashion sih, karena gimanapun juga pasti 

penggemar kita ataupun publik mau melihat 

idolannya dengan karakternya dia, dengan 

fashionnya dia, cuma buat gua pribadi jangan 

sampe fashion itu justru mengendalikan kita gitu 

jadi tetep stay sama karakter kita gitu.. kayak 

misalnya gue untuk pemilihan baju yang pasti 

pertama kali gue pilih yang nyaman dan sesuai 

ama kebutuhan gue, jadi gue gak tipe orang yang 

trend fashion tahun sekarang seperti ini gue harus 

ikut-ikut trend fashion tersebut gue bukan tipe 

yang kayak gitu.”  

 
Narator: itulah filosofi Vino tentang gaya 

penampilan, iya dalam soal penampilan pria kelahiran 

Jakarta 24 Maret 1982 ini memang tidak terkesan 

musiman atau ikut-ikutan. Ia memiliki ciri khas atau 

tepatnya karakter dan itu yang membuat sosok Vino selalu 

enak dilihat, dengan ciri khas itu Vino tidak pernah 

merasa takut dibilang ketinggalan zaman atau out of date. 

Vino: “Kalau misal kita membawakan dirinya 

dengan bener, membawakan diri dengan karakter, 

dengan percaya diri yang bagus apalagi dengan 

attitude yang paling bener gak akan ada tuh orang 
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yang bilang ketinggalan jaman atau apalah gitu, 

karena dengan mengikuti fashion tapi attitudenya 

gak bener, perilaku kacau itu malah labih parah 

lagi sebenernya, cuma misalnya kalau sederhana 

tapi bisa membawakan diri dengan oke banget, 

dengan percaya diri yang oke, tau membawakan 

diri kapan dan di mana saat berada itu malah 

suatu nilai plus yang gak bisa dikalahin dengan 

apapun.”     

     
19. Memiliki Maag Kronis, Aura Kasih Tak Bisa Berpuasa 

Full (28 Juni 2016) 

Segmen ini memberitakan penyanyi cantik Aura 

Kasih yang tidak bisa berpuasa penuh lantaran memiliki 

penyakit maag kronis. 

Narator: Ramadhan kali ini nampaknya tak bisa 

dilakukan penyanyi aura kasih secara maksimal pasalnya 

aura mengaku jika dirinya memiliki penyakit maag kronis 

yang membuatnya sedikit mengalami kesulitan untuk 

menjalani ibadah puasanya dengan lancar. Wanita 

kelahiran bandung ini mengaku harus rela dan berat hati 

untuk membatalkan puasanya bila secara tiba-tiba maag 

kronis yang dideritanya datang menyerang.  

Berikut ini wawancara dengan Aura Kasih: 

Aura: “Kalau dulu kan mungkin aku puasa ya 

puasa aja gitu kan..kadang puasa kadang enggak, 

sekarang juga aku masih beberapa bolong karena 

kan aku punya maag kronis banget gitu..sering 

banget masuk rumah sakit gara-gara maag, asam 

lambung..jadi ya dokter juga menyarankan untuk 
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ee..kalau emang kuat ya puasa, kalau enggak ya 

gak apa-apa gitu..ada obatnya. Tapi selain itu aku 

bayar dengan ibadah. Balik lagi, kayak aku mau 

dong ikut charity.. Aku akan bersedia 

membantu..free, aku pasti akan bantuin. Selain itu 

pasti ibadah lah.. Kalau bisa lima waktunya 

jangan bolong.” 

 

Narator: meski puasanya sering kali harus 

dibatalkan dan tidak bisa menjalani ibadah puasa full 

selama sebulan, namun bukan berarti aura cuek begitu 

saja. Bahkan di bulan yang penuh berkah ini sebisa 

mungkin aura lebih meningkatkan keimanannya salah 

satunya dengan tak meninggalkan shalat lima waktu 

mengingat itu menjadi sebuah kewajiban bagi umat 

muslim. Bahkan meski puasanya tidak full lantaran maag 

kronis, aura mengaku jika ia membayar puasanya dengan 

fidyah atau dengan kembali berpuasa di luar bulan 

Ramadhan.     

Aura: “Fidyah, zakat, kadang ya memang 

dibayarnya juga dengan puasa lagi. Doa yang 

khusyu‟ aja lah..paling ya itu tadi aku bilang 

ibadah lima waktunya kalau bisa jangan 

ditinggalin.” 
Narator: Rasa antusias aura kasih dengan 

datangnya bulan suci Ramadhan memang sangat besar. 

Terlebih ia bisa semakin sering menghadiri dan ikut 

dalam berbagai acara charity. Bagi aura bisa bertemu dan 

menghibur banyak orang merupakan salah satu cara 
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dirinya untuk beribadah dan menambah pahala di bulan 

yang penuh berkah ini.  

Aura: “Gak tau kenapa, emang dari dulu aku suka 

banget sama acara charity..apalagi hubungannya 

sama anak-anak kecil, gitu kan..istilahnya selain 

amal juga ngisi waktu misal lagi gak ada acara 

apa-apa kenapa sih gak bareng-bareng mereka.. 

Kan mereka juga seneng dan kita juga seneng.. 

Jadi ya sama-sama aja, seru. Aku tersentuhnya 

semangat banget mereka.. Gila, lagi puasa gini 

kalo orang gede kadang ngerasa lemes..tapi 

mereka enggak. Karena mungkin melihat ada 

beberapa temen-temen artis yang ngisi acara, 

mereka excited banget...terus dari segi 

keagamaannya mereka juga bagus-bagus, 

menurut aku mereka generasi muda yang bisa 

dibanggakan untuk ke depannya..karena menurut 

aku menghibur orang lain itu siapapun, dalam 

bentuk apapun itu ibadah. Orang lagi sedih kita 

hibur, ibadah dong..buat kita juga, dan buat 

mereka ya juga ada sesuatu yang positif. Dan dari 

dulu emang aku suka banget menghibur seseorang 

yang lagi sedih atau apapun deh..aku suka, suka 

banget.”  

 
20. Hobi menembak Amarzoni (1 Juli 2016) 

Segmen ini memberitakan hobi ekstrim artis 

tampan Amarzoni yang gemar memainkan senjata seperti 

pistol, senapan angin (air soft gun) laras pendek. 

Narasi: padatnya jadwal sehari-hari yang dijalani 

Amar ternyata masih menyempatkan waktu untuk 

menjalani hobinya bahkan tak jarang bila ada waktu 

senggang di sela-sela shooting dirinya kerap melatih diri 
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untuk memainkan hobinya. Lantas hobi apa yang 

digandrungi pria 22 tahun ini. 

Amar: “Hobi nembak, beneran nembak jadi saya 

kan tergabung juga organisasi kayak di perbamkin 

gitu lho, ee..untuk senapan air soft gun senapan-

senapan angin biasa dan kalo misalkan ada break 

ada libur segala macem kita suka latihan pake 

pistol asli senapan api asli. Ooh nggak.. laras 

pendek biasa aja sih cuman untuk sekedar, kalo 

saya sih suka. Waktu kecil dula kan sempet 

diajarin panah  juga, main panah pas waktu kecil 

kan memang sunah ya kalo di Islam gitu kan 

anak-anak kecil tuh diajarin main panah segala 

macem jadi ya suka yang berhubungan dengan 

nembak-nembak. Ya alhamdulillah untuk saati ini 

nggak ya, karena kita kan sebelum gitu kan 

dikasih tau juga, cara teknik paskiburunya seperti 

apa, terus teknik menggunakannya seperti apa, 

terus cara membidik pistolnya seperti apa gitu 

lho, kan ada teknik semuanya jadi alhamdulillah 

sih sampai sekarang dan jangan sampai juga. Halo 

pemirsa insert, saya Amarzoni mengucapkan 

selamat berpuasa selama satu bulan penuh 

semoga puasa di tahun ini kita mendapatkan 

keberkahan dari Allah swt dan lebih baik lagi dari 

tahun sebelumnya, aamiin.”  

 
21. Jatah Mudik Lebaran Zaskia Mecca dan Dian Nitami (5 

Juli 2016) 

Segmen ini memberitakan pengalaman sejumlah 

artis yang bergantian jatah mudik  lebaran suaminya, 

mereka adalah Dian Nitami dan Zaskia Adia Mecca. 
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Narator: Tak terasa 29 hari sudah kita 

menjalankan ibadah puasa Ramadhan ini berarti tinggal 

sehari lagi para umat muslim menjalani ibadah puasa 

sebelum akhirnya merayakan hari raya idul fitri, 

menjelang datangnya hari nan fitri antusiasme menjalani 

tradisi  mudik ke kampung halaman pun terlihat di 

berbagai penjuru tanah air, termasuk artis senior Dian 

Nitami yang setiap tahunnya mengaku selalu rutin 

membagi jatah mudik dengan sang suami Anjas Mara 

namun ketika kedua orang tuanya telah tiada sejak tiga 

tahun lalu Diani Tami pun kini selalu mudik ke kampung 

halaman Anjasmara di Bandung.   

Dian: “Biasanya iya, dulu waktu ayah ibu saya 

masih ada biasanya kita gantian tiap tahun untuk 

lebaran hari pertama jadi kalo orang tua saya kan 

di Jakarta terus kalo keluarganya Anjas kan di 

Bandung jadi biasanya satu tahun di Jakarta, satu 

tahun di Bandung ini nya ya lebaran pertama di 

Bnadung, hari kedua di Jakarta atau sebaliknya 

hari pertama di Jakarta hari keduanya di 

Bandung.tapi sejak beberapa tahun yang lalu 

eem...kedua orang tua saya kan sudah nggak ada 

jadi otomatis orang tua yang saya punya kan dari 

pihaknya Anjas tiap tahun kita ke Bandung. Lha 

kakak-kakak kan aku anak yang paling kecil aku 

baru ke rumah kakak-kakak biasanya lebaran hari 

kedua.” 

 
Narator: Tradisi membagi jatah mudik lebaran 

dengan keluarga suami rupanya juga dilakukan artis 
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sekaligus designer Saskia Adia Mecca. Iya sejak resmi 

menikah dengan sutradara ternama Hanung Bramantyo 

sejak 2009 silam, Saskia Mecca memang telah 

berkomitmen dengan suami untuk selalu adil dalam 

membagi jatah mudik lebaran di keluarga masing-masing 

setiap tahunnya. Walau tak jarang jika tiba waktu mudik 

ke kampung halaman sang suami di Jogja Saskia pun 

seringkali didera kerinduan suasana lebaran dengan 

keluarganya di Jakarta. 

Zaskia: “Kita kan komunikasi udah dari awal 

nikah, kan itu emang sesuatu yang semua orang 

ketika lebaran pasti pengen dengan tradisinya 

masing-masing, dengan habit masing-masing, 

aku ketika lebaran di Jogja nggak bisa 

dibohongin juga buatku ada yang ilang kayak 

makanannya mamahku, terus ketemu keluargaku, 

semuanya jadi aku tuh ngrasa ada yang hilang 

kayak akau nggak lebaran gitu deh. Tapi ketika 

mas Hanung pas di Jakarta dia pasti juga ngrasain 

hal yang sama. Jadi pas awal banget kita nikah, 

kita lebaran gantian yah kalo tahun ini di Jakarta 

tahun depan di Jogja lalu Jakarta, kebetulan tahun 

lalu di Jogja dan kita punya keluarga yang 

ketemu cuma pas lebaran yaudah jadi kayak 

tahun lalu aku gak ketemu keluargaku pas 

lebaran dan tahun ini gantian.”   

 

 

 

 

 

 


