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Kembali kami memberikan konten eksklusif hanya untuk member JKT48
Official Fan Club. Terima kasih atas dukungannya terhadap JKT48.

Line-up

[News]
Event penjualan CD single pertama JKT48 “RIVER, debut setlist JKT48
Trainee “Boku no Taiyou” , Indosat IM3 - JKT48 menerima penghargaan
rekor MURI.
[JKT48 Journal]
[Member’s Corner]
JKT48 Trainee Riskha Fairunissa

[News]
Dijual: Single pertama JKT48 “RIVER”

Hampir 6.000 CD Terjual dalam 1 Hari
Akhirnya diumumkan perilisan single pertama JKT48 “RIVER” pada 10 Mei 2013. Ada dua
versi dalam single ini: “RIVER Versi Teater” dan “RIVER Versi Reguler”. Keesokan harinya pada
11 Mei 2013, “RIVER Versi Teater” dengan bonus tiket Individual Handshake dijual di Teater
JKT48 oleh para member JKT48 sendiri.
Sebagai single yang sangat ditunggu-tunggu, sambutan terhadap event penjualan CD
ini begitu luar biasa. Hampir seluruh bagian lantai f4 di Mal f(x) Sudirman dipenuhi para
fans JKT48 yang mengantre untuk membeli. “Saya sudah ada di sini dari jam 7 pagi, itu
aja sudah ada orang di depan saya,” kata salah seorang fans yang mengantre di depan
Teater JKT48. “Ya saya tahu penjualannya baru mulai jam 11, tapi saya sudah nggak sabar
pengindapetin CD-nya pertama kali,” lanjutnya.
“Sungguh seru melihat betapa antusiasnya para fans ini terhadap single terbaru kami,”
kata Shania Junianatha. Dan ternyata, selama 8 jam event penjualan CD ini berlangsung,
telah terjual sekitar 6.000 CD! Itu kira-kira 12,5 CD terjual setiap menitnya! “Kebanyakan
mereka emang beli lebih dari 1 CD! Keren banget!” ujar Shania.

The fans are waiting in line to buy the CD directly from the JKT48 members.

Tiket Individual Handshake
Setiap pembelian “RIVER Versi Teater”,
fans dapat memilih dengan member yang
mana untuk Individual Handshake. Pada
penjualan hari pertama, beberapa slot
Individual Handshake telah sold out.

Sebagai penjual, semua member JKT48 yang ikut pada event
ini mampu melakukan tugasnya
dengan baik.
“Aku bilang aja ke mereka, ‘kan
udah antre dari pagi, kenapa cuman beli 1 CD? Ayo beli lagi buat
teman dan saudaramu’ ,” kata Nabilah Ratna Ayu sambil tersenyum.
Jessica Veranda juga tampak
bersemangat di acara hari itu,
dia bahkan sampai berlari-lari di
atas panggung untuk mengambil
tiket Individual Handshake dan
memberikannya ke pembeli. “Aku
pengin bantu-bantu,” ujarnya.

Dengan menjual CD secara langsung seperti ini, para member JKT48 dapat berinteraksi bersama para penggemar dengan lebih mudah dan hangat. Coba datang dan buktikan sendiri di acara penjualan CD berikutnya!

[News]

Indosat dan JKT48 Menerima Penghargaan Rekor MURI

Sebuah Konser dengan Kru 5.000 Orang!
Pada 24 Mei 2013, untuk pertama kali di Indonesia, Indosat and JKT48 menggelar konser berdasarkan aktivitas di dunia maya. Sebanyak 5.000 orang lebih ikut berpartisipasi dan berkontribusi
untuk mewujudkan konser ini. Aktivitas ini tercatat sebagai konser dengan jumlah kru terbanyak
yang pernah ada! Untuk itu, Museum Rekor Indonesia (MURI), memberikan penghargaan MURI
kepada Indosat dan JKT48.

[News]
Perdana “Boku no Taiyou” oleh JKT48 Trainee

“Kami ingin menunjukkan
kalau kami bekerja keras!”
Setelah menampilkan setlist “Pajama Drive”, JKT48
Trainee kini memiliki set list baru berjudul “Boku no
Taiyou” (Matahari Milikku). Pada penampilan perdana
mereka tanggal 17 Mei 2013, JKT48 Trainee mampu
mempertunjukkan show yang memukau.
“Saya tidak pernah menyangka JKT48 Trainee sanggup
membawakan set list ini dengan sangat bersemangat.
Saya sampai bisa merasakan energi mereka!” kata salah
satu fans setelah show. Seandainya saja dia tahu bahwa
sebagian besar anggota JKT48 Trainee sangat gugup.
“Aku degdegan banget sampai hampir lupa gerakan
dance-nya. Tapi setelah aku tarik napas panjang, semuanya berjalan dengan lancar,” kata Cindy Yuvia, “tapi
aku degdegan lagi nih buat show besok.”
Set list ini awalnya dibawakan oleh AKB48 Himawarigumi dan AKB48 Team 4. Itulah sebabnya JKT48
Trainee merasa bahwa mereka harus menampilkan
yang terbaik. “Aku tahu fans menaruh harapan besar
ke kami. Kami ingin menunjukkan kalau kami adalah
para pekerja keras yang akan berusaha tampil dengan
baik,” ujar Viviyona Apriani.
Set list sepanjang 2 jam itu mampu memukau penonton.
Hasil latihan selama 3 minggu telah terbayar. Tapi itu bukan berarti JKT48 Trainee berhenti sampai di situ. “Kami
masih harus banyak berlatih. Tapi jangan kuatir, karena
kami adalah para pekerja keras,” lanjut Yona.
Beberapa member JKT48 Trainee berpose di depan poster “Boku
no Taiyou” (atas). Menampilkan “Dreamin’ Girls” (kiri jauh) lagu
terakhir “Boku no Taiyou” (kiri).

Penampilan JKT48 Team J di SCTV “inbox” (09-05-2013)

[JKT48 Journal]

Setelah sekian lama, JKT48 akhirnya tampil kembali di SCTV “inbox”. Acara ini diadakan di
pagi hari, jadi para member harus bersiap-siap sejak dini hari. Itulah sebabnya kebanyakan
dari mereka memanfaatkan waktu perjalanan di dalam bus untuk tidur. Kecuali Haruka Nakagawa yang sibuk mengambil foto dirinya sendiri. “Aku cantik,” katanya.

PENGUMUMAN PROGRAM BARU JKT48 OFFICIAL FAN CLUB
Mulai 28 Juni 2013, JKT48 Official Fan Club bekerjasama dengan IM3 Community menawarkan program baru
JKT48 OFC - IM3 Community. Tiap anggota JKT48 Official Fan Club akan mendapatkan kartu perdana IM3 dengan manfaat utama sebagai berikut:
1. Kesempatan untuk hangout bersama member JKT48
2. Komunikasi Suka Suka ke sesama anggota JKT48 Official Fan Club
3. GRATIS telepon 100 menit ke sesama komunitas
4. GRATIS SMS seharian
5. GRATIS DATA 6 Bulan (250MB/bulan) hanya reload Rp 20.000,- dengan minimal pulsa Rp 25.000,-/bulan dan
hanya berlaku untuk kartu perdana dari JKT48 Official Fan Club.
Cukup dengan menekan *123*10*1*1# dan masukkan ID community: 48848
Informasi lebih lanjut, klik http://www.indosat.com/Programs/Indosat_Community/JKT48_Official_Fan_Club

[Member’s Corner]
Nama: Riskha Fairunissa (Ikha)
Usia: 17 tahun
Pendidikan: SMA Kelas 3

Si Nekad yang Ingin Buka Usaha
Hai Ikha, coba gambarkan tentang
diri kamu dalam 10 kata!
Imut, lucu, terus nyebelin, agak jutek, kadang bawel, keras kepala, kadang nurut,
ngangenin, jail, sama usil.
Sebenarnya itu lebih dari 10 kata
sih, tapi ya sudahlah. Nah, kamu kan
suka bantu masak. Kamu paling jago
masak apa?
Belum lama ini baru bisa masak kayak
sayur sop. Paling motongin daging
untuk rendang, tapi masak rendangnya
belum bisa.
Jadi baru bisa motongin daging?
He eh. Hahaha. Terus masak sayur
bayam udah bisa, tapi ya itu doang.
Cerita dong kalau lagi nunggu
giliran unit song biasanya kamu
ngapain di backstage?
Aku sih menghapus keringat. Soalnya
dari M1 sampai M4 kan lumayan capek,
jadi keringatnya pada segede jagung.
Jadi dihapusin dulu, baru nambah
make-up, terus sama minum doang
Kamu pernah bilang kamu ini orangnya nekad. Hal ternekad apa yang
pernah kamu lakukan?
Waktu kelas 2 SMP kan aku masih kecil.
Aku pergi sama teman-teman ke Kota
Tua naik kereta. Jadi kan teman-teman

aku udah dikasih kepercayaan, sedangkan aku belum. Jadi aku sedikit bohong
bilang ada mama temen aku, padahal
gak ada. Sebenarnya aku rada takut
pergi sendiri. Dengan modal nekad aku
jalan ke Kota Tua, cuma foto-foto. Ya
namanya juga zaman masih alay. Habis
foto-foto terus pulang deh.
Kamu kan suka hal-hal baru, apa hal
yang pengen kamu coba lakukan?
Aku pengen coba semua unit song. Kalau mencoba unit song (baru) pasti kan
bermain ekspresi dan menggali karakter,
jadi ada wawasan bertambah.
Itu di JKT48. Kalau di luar JKT48?
Aku mau buka usaha. Belum tahu usaha
apa. Aku baru planning, sekarang lagi
mengumpulkan dana doang.
Yuk main berandai-andai, jika dapat uang 100 juta kamu akan pakai
uang itu untuk apa?
Aku pengen mama naik haji, beli rumah
untuk mama, terus ditabung untuk
keperluan kuliah. Jadi aku kuliah pakai
uang sendiri biar gak nyusahin mama.
***
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