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Kembali kami memberikan konten eksklusif hanya untuk member JKT48
Official Fan Club. Terima kasih atas dukungannya terhadap JKT48.
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Peluncuran single ke-4 JKT48 “Manatsu no Sounds Good! Musim Panas Sounds Good!”
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JKT48 Team J - Diasta Priswarini

[News]

Tiga Member JKT48 Mengumumkan Kelulusannya
Bulan November 2013 adalah bulan penuh kejutan. Bagaimana tidak, tiga member JKT48 Team J mengumumkan kelulusan mereka dari idol group yang membesarkan nama mereka. Stella Cornelia adalah member pertama yang memberitahukan rencana kelulusannya pada 3 November, persis pada saat perayaan ulang tahunnya
di JKT48 Theater. Sedangkan Sonya Pandarmawan dan Diasta Priswarini memberi kabar mengejutkan tersebut pada 21 November seusai show Renai Kinshi Jourei.
“Sejujurnya, aku sudah memikirkan rencana ini sejak lama, tapi baru sekarang aku memutuskan untuk mengumumkannya,” kata Stella saat itu.
Bagi Sonya dan Diasta, penampilan terakhir mereka sebagai member JKT48 adalah pada 22 Desember 2013. Sedangkan kemunculan terakhir sebagai member Team J
dilakukan pada 28 Desember 2013.

JKT48
Handshake
Festival

Sebanyak 5.000
Orang Memadati
Area Event

Pada 10 November 2013, JKT48 menggelar event JKT48 Handshake Festival
Fortune Cookie in Love – Fortune Cookie Yang Mencinta di Epicentrum Walk.
Event ini disebut “festival” karena tak hanya sebuah handshake event, tapi juga
unjuk bakat, permainan, penampilan di atas panggung dan juga pengunjung
dapat beraktivitas di beragam booth.
Bagi para pengunjung yang lapar, ada JKT48 Corner. Di sana, member JKT48
berjualan makanan dan minuman. Baik Team J maupun Team KIII saling bersaing untuk menjual sebanyak mungkin. “Pulau Matahari Café”-nya Team KIII
memberikan nama-nama yang unik pada makanannya, misalnya Dreaming
Chips, Nugget wo Miteiruka, Lay Down Soda, dan Mirai no Juice. Sedangkan
Team J menawarkan dim sum, minuman segar dan bonus kartu dengan pesan
bagi siapapun yang membeli dagangan mereka.

Pada gelaran ini para member juga unjuk bakat di atas panggung. Beby
dan Shafa memamerkan solo dance. Stella, Sendy, Della dan Lidya melantunkan lagu-lagu populer dengan suara indah mereka. Kinal, Ve, dan Shania
menampilkan Senam Yang Iya Iyalah-nya COWCOW. Dan masih banyak lagi.
Beberapa member yang akan tampil di JKT48 The Movie juga naik ke atas
panggung memperkenalkan teaser poster filmnya yang diberi judul “Viva
JKT48!”. Uniknya, karena hari itu juga merupakan Hari Pahlawan, maka beberapa member dan fans yang datang tampak menggunakan kostum pahlawan.
Di penghujung acara, JKT48 membawakan beberapa lagu, termasuk single
terbaru “Manatsu no Sounds Good! – Musim Panas Sounds Good!”. Pengumuman JKT48 Senbatsu Calendar 2014 juga dilakukan di event ini.

“Asyik banget bisa jualan makanan! Kami menyiapkan semuanya sendiri loh! Masing-masing sudah ada tugasnya. Aku ngerasa hubungan kami makin erat gara-gara ini. Seneng banget
bisa berhubungan sama fans dengan cara ini. Meskipun beberapa kali aku ngerasa nggak tahu harus ngapain. Abis, yang mau
beli banyak banget! Pokoknya kami aja sampai kaget untungnya lebih dari yang diperkirakan. Sebagian hasilnya disumbangkan, dan sisanya buat makan bareng-bareng.”

- Nadila Cindi Wantari

“JKT48 Corner penuh bangeeet! Seruuu!
Seperti buka toko sendiri. Apapun yang kita
jual sold out. Padahal aku pikir bakal ada
yang nggak laku, ternyata malah ada yang
beli. Hahaha. Aku juga bantuin Kak Kinal
dan Kak Ve nyanyi Senam Yang Iya Iyalah.
Pertamanya aku ragu-ragu, tapi Kak Kinal
berhasil ngebujuk aku deh. Hehehe. Trus pas
handshake event, aku bisa ketemu fans yang
baru ikut event ini loh. Seneng banget!”

- Shania Junianatha

Pengumuman JKT48 Senbatsu
Calendar 2014

Untuk kali pertama, fans dapat memilih member yang
bisa tampil di kalender JKT48. Proyek ini bernama “JKT48
Senbatsu Calendar 2014”. Pemilihannya sendiri berlangsung dari 25 Oktober sampai 8 November. Hasilnya
diumumkan di JKT48 Handshake Festival 2013.
1. Haruka - 5.681 vote (Januari)
2. Ayana - 4.570 vote (Februari)
3. Yona - 4.224 vote (Maret)
4. Ve - 4.104 vote (April)
5. Cindy - 3.622 vote (Mei)
6. Rica - 3.442 (Juni)
7. Hanna - 3.404 (Juli)
8. Melody - 3.067 (Augustus)
9. Nabilah - 2.935 (September)
10. Beby - 2.912 (Oktober)
11. Sendy - 2.863 (November)
12. Rena - 2.805 (Desember)

“Aku bersyukur banget bisa dipilih
masuk kalender senbatsu. Lebih-lebih karena aku dipilih pas banget sama
bulen Mei, bulan kelahiranku loh. Terima
kasih buat semuanya yang sudah memilih. Aku bersyukur banget punya fans
seperti kalian.”

- Cindy Gulla

“Pertamanya aku nggak yakin bisa
masuk kalender. Jadi aku senang bisa
dipilih dan bersyukur kalau banyak fans
yang mau aku masuk jadi senbatsu kalender. Terima kasih sudah selalu mendukung aku dan JKT48.”

- Sendy Ariani

“Aku nggak percaya bisa masuk. Bangga
banget sama fans yang sudah berusaha
biar aku terpilih. Seneng deh mukaku
bisa muncul di kalender sebulan penuh.
Makasih ya buat yang sudah milih aku.
Aku harap kalendernya nanti bisa mengisi hari-harimu dengan kebahagiaan. ”

- Jennifer Hanna

“Aku benar-benar nggak nyangka bisa
dipilih.Soalnya waktu perhitungan sementara kan aku nggak masuk Top 25!
Jadi pas diumumin aku masuk di posisi
ke-3 aku langsung syok. Aku benar-benar berterimakasih buat fans yang sudah
vote aku dan dukung aku.”

- Viviyona Apriani

Yahoo! OMG! Awards 2013

JKT48 Meraih Dua Penghargaan!
Pada Yahoo! OMG! Awards tahun ini, JKT48 berhasil meraih penghargaan untuk Best Group dan Celeb with Most Die-Hard Fans. “Ini keren
banget! Kami memenangkan penghargaan lagi. Kami sungguh bersyukur memiliki fans yang selalu mendukung kami Terima kasih!” ujar
Melody Nurramdhani saat menerima penghargaan.

GLOWING GLASSES: Rona Anggreani dan Shania Junianatha
tampak bersenang-senang di acara ini. Mereka langsung mejeng
dengan kacamata ‘glowing’ mereka saat melihat kamera.

JKT48 dan Lawson

“Mirai no Kajitsu - Buah Masa Depan”
Menjadi Soundtrack Pokemon The Movie
Lagu “Mirai no Kajitsu - Buah Masa Depan” yang dibawakan oleh JKT48 Team KIII telah dipilih menjadi official
soundtrack dari Pokemon The Movie: Genesect and the Legend Awakened. Ini adalah prestasi yang cukup
membanggakan bagi JKT48, terutama Team KIII. Dan sebagai bagian dari sponsor film ini, Lawson juga menghiasi seluruh toko dengan tema Pokemon The Movie.
PIKACHU AND FRIENDS: JKT48 berpose bersama perwakilan Lawson di toko yang dihias Pokemon.

“Seneeeeng! Ini pertama kalinya lagu kita jadi soundtrack film. Pesan dari lagu Mirai no Kajitsu itu cocok buat
film lucu dan imut kayak Pokemon ini,” kata Cindy Yuvia saat premier film.

[Member’s Corner]
Nama		
Usia		

: Rica Leyona
: 22 tahun

Barista yang Berubah Menjadi Idol
Katanya ada cerita unik tentang
pengalamanmu masuk JKT48. Coba
ceritakan!
Aku itu dulu sempat kerja di sebuah
kedai kopi. Lalu seorang staff
JKT48 menawarkanku untuk
ikut audisi JKT48. Awalnya aku
nggak tahu apa-apa tentang
JKT48, tapi aku akhirnya
tahu kalau itu adalah sister group dari
AKB48. Pas audisi, aku nyanyi Heavy
Rotation. Aku nggak berharap banyak
waktu itu. Makanya aku senang sekali
waktu Akimoto-san mengumumkan
bahwa nomor 38 lolos. Itu kan nomorku! Sejak itu aku berlatih keras sebagai
member JKT48.
Sebelum JKT48, apa yang kamu
pikirkan tentang sosok idol?
NGgak mikir apa-apa sih. Aku nggak
tahu apapun tentang idol. Hehehe.
Setelah masuk JKT48, apa yang
kamu pikirkan tentang idol?
Idol itu awalnya orang biasa. Jadi
setelah menjadi idol, harus bisa
menjadi contoh bagi orang lain.
Menjadi idol itu nggak gampang,

soalnya harus terus tersenyum di
hadapan banyak orang. Banyak banget
tantangannya lah.
Apa hal terbaik menjadi idol?
Aku bisa berbagi kebahagiaan dengan
orang lain.
Ada tips buat bikin kopi enak?
Rahasia secangkir kopi yang enak itu
dibikin penuh dengan cinta. Kalau
sudah menguasai itu, kopi apapun
rasanya pasti enak, percaya deh. Hahahaha.
Baru-baru ini JKT48 tampil bareng
Cowcow. Kamu pengin tampil
bareng artis siapa lagi?
Aku sih penginnya Perfume datang ke
Indonesia dan tampil bareng JKT48.
Trus belajar koreografi mereka.
Terakhir, ada pesan untuk fans?
Aku harap semua fans JKT48 tetap
mendukung kami. Karena tanpa dukungan fans, kami bukan apa-apa. Dan
tetap setia sama JKT48, terutama sama
oshimen-mu. Hihihi.
***
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