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APPENDIX 

 

Transcript Basa Basi 

 

Episode Tampil Cantik 

Cipan: tadi kayaknya ada disini kok eh selamat pagi permirsa sebelumnya pengen ngucapin 
selamat tahun baru imlek buat yang merayakan semoga di tahun kambing ini 
mendatangkan rejeki hoki buat semua orang ada amin disini, aminnnn, tapi maaf bentar 
ya ini kan aku mau imlekan kok pensil alis nggak ada ya tahu nggak sih ibuibu ternyata 
kalau dalam make up hal yang paling penting adalah bukan bulu mata bukan perona pipi 
tapi alis dan sekarang itu alisku kurang, kok nggak ada sih tadi ada disini, wendy wendy 
lu liat pensil alis gue nggak? Tadi tuh gue taruh disini heiii, … pak raden? 

Wendy:  bukan pak raden, tapi cu pat kai  

Cipan : siluman babi dong cu pat kai  

Wendy : kok gini jadinya 

Cipan : wendy lu ngapain  

Wendy : nggak, biar keliatan cantik aja  

Cipan : eh maaf pak, bapak kok mulai menggambar alis sih kok makin mencurigakan sih makin 
lama 

Wendy : nggak apa apa kan yang namanya jaman sekarang kan dibutuhkan ketelatenan luar biasa 
untuk tampil cantik paripurna 

Cipan : betul tapi bapak kan laki laki 

Wendy : kata siapa? 

Cipan : nggak ini ada yang aneh disini kenapa seorang wendy gambar alis  

Wendy : nggak karena 

Cipan : ada apa sih, uda gitu alis lo bentuknya nggak normal kayak kumisnya pak raden 

Wendy :  yak an alis itu ngikutin orangnya, kalau orangnya normal ya alisnya normal  

Cipan : oh karena lo nggak normal makanya alisnya nggak normal  

Wendy : ya begitulah  

Cipan : tapi emang bener  

Wendy : kita ngebahas masalah apa? 

Cipan : kita ngebahas masalah kecantikan terus kan gue bilang tadi emang alis itu adalah salah 
satu item yang penting karena alis itu seperti bingkai wajah  

Wendy : bener, terkadang ada orang yang biasa aja kayak lo nih misalkan tapi kalau alisnya uda 
di bentuk dia terlihat lebih jelek 

Cipan : lebih cantik dongg  
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Wendy : ah agak berat, ya lebih cantik 

Cipan : terus ngapain gue ngupil  ini kan lagi di atas panggung ya, ya ampun, ya pertanyaannya 
adalah terus apa hubungannya ketika kita ngomongin soal kecantikan terus lo tahu tahu lo 
gambar alis yang berusaha lo tunjukkin ke orang orang kenapa  

Wendy : gini aja deh, kita lihat aja deh kita liat langsung foto foto yang mungkin bisa ibu ibu 
disini perhatikan baik baik secara seksama bahwa memang ada perubahan yang 
seknifikan ketika alis bermain 

Cipan : masak sih  

Wendy : coba kita lihat ini dia fotonya  

Cipan : ini, ini aurel kan?  

Wendy : iya aurel adeknya anang  

Cipan : anak anak anak 

Wendy : oh iya anak  

Cipan : anaknya si hermansyah kebetulan dia emang jadi tamu gue pada pagi hari ini  

Wendy : nah kenapa karena banyak masyarakat mungkin yang menilai perubahannya aurel beda 
ya buk ya benar nggak? Dari awal mungkin ibu ibu yang mengikuti perkembangan aurel 
dari kecil sampe tiba tiba sekarang dia uda sangat sangat cantik  

Cipan : tapi lo sebagai laki laki menilai emang sekarang aurel cantik nggak? 

Wendy : cantik 

Cipan : dan menurut lo aurel itu cantiknya karena make up atau melakukan lebih dibanding itu  

Wendy : kita tanya langsung gimana  

Cipan : coba kita buka apakah ini aurel? Silahkan masuk, masuk masuk masuk hei selamat 
datang cantiknyo 

Aurel : terima kasih 

Cipan : coba fotonya di tongolin lagi, terus silahkan duduk eh silahkan duduk silahkan masuk 
kemudian duduk itu aurel yang dulu ini aurel yang sekarang, beda ya, tapi lu sendiri 
ngerasa beda banget? 

Aurel : ngerasa tapi ini kayaknya belum gendut banget deh sebenernya ada yang lebih gendut 
lagi 

Cipan : ada yang lebih gendut lagi? Coba sini sini duduk kita ngobrol dulu  

Wendy : ada yang lebih gemuk lagi, kalau mungkin yang lebih gemuk lagi perbandingannya 
lebih terlihat pasti lebih enak  

Cipan : ini uda mulai kurusan ni? 

Aurel : itu belum gendut 

Cipan : oh ini malah belum gendut? 

Aurel : tapi uda mulai mengendut tapi nggak gendut gendut banget, sempet pernah gendut 
banget waktu itu 
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Cipan : gendut banget nya berapa kilo sih seorang aurel 

Aurel : 63 

Cipan : 63 tingginya? 

Aurel : seratus lima.. 160 kayanya deh 

Cipan : 160 lima puluh tiga kilo gram 

Aurel : 63 

Cipan : enam puluh tiga, lumayan 

Aurel : bukan lumayan sih uda sangat gendut itu  

Cipan : tapi sebenernya kita waktu itu inget pas kita yang ada satu episodedokter bedah bahas 
tentang bedah kosmetik kemudian banyak banget ibu-ibu disini ayo jujur bilang kalau 
aurel melakukan bedah plastic, capek nggak sih denger rumor itu  

Aurel : nggak, sebenernya aku biasa aja karena memang kan aku nggak ngelakuin apa apa jadi 
menurut aku sih terserah orang orang mau bilang apa hak orang juga mau bilang aku 
kayak gimana makanya aku nggak marah  

Wendy : oke kalau misalkan kamu tidak melakukan operasi atau bedah plastic seperti yang orang 
orang bilang, kenapa si lo senyum senyum ke gue 

Cipan : nggak kayaknya nggak enak gitu ini kenapa alisnya  

Aurel : Alisnya kenapa kok kayak gitu sih 

Wendy : ya gue berusaha cantik kayak lo aurel  

Aurel : tapi nggak sampe naik gitu 

Wendy : gue pengennya kayak aurel tapi jadinya malah kayak Azriel, nggak maksud gue kalau 
misalkan ibu ibu atau yang lain berfikiran bahwa elo melakukan operasi plastic dan 
ternyata lo tidak ada kebangetan tersendiri nggak oh nggak gue nggak ngelakuin itu dan 
ternyata orang berfikir seperti itu 

Aurel : ya sebenernya gimana ya kalau tadi ditanya kesel, kesel Cuman ya gimana ya udalah 
bodo amat aku uda nggak peduli 

Cipan : capek ya denger omongan orang orang seperti itu ya  

Aurel  : Capek Cuma yauda biarin aja lah 

Cipan : nah makanya kita bakal korek korek disini karena sebenernya secara diam diam aku 
sudah menelfon make up artis dari seorang aurel nanti kita beberin kenapa aurel bisa 
Nampak begitu berbeda tapi kita punya quotes dulu nih wendy  

Wendy : seperti biasa ini dia “kecantikan sebenarnya berasal dari hati bukan dari wajah” 

Cipan : katanya sih begitu, jangan kemana mana tetap di basa basi bahas sana bahas sini  

Segment 2 

Cipan : pemirsa basa basi sekarang kita kedatangan Aurel disini mumpung lagi libur makanya 
kita culik, ini banyak banget kan spekulasi yang bilang bahwa aurel berubah cantik lu 
sendiri tadi bilang setuju kan dia sekarang makin cantik, kalau lo lihat hal yang berubah 
secara signifikan dari aurel apa? 
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Wendy : wajah 

Cipan : wajah kenapa wajahnya? Ini penilaian laki laki lu tulen kan?  

Wendy : Iyalah kurang ajar lo 

Cipan : nggak nggak gue kan Cuma nanya doang 

Wendy : eee mata terus hidung terus ininya lebih tirus, hidung lebih mancung 

Cipan : hidung lebih mancung rasanya seperti itu  

Wendy : terus matanya aurel lebih indah sekarang sih dari sebelum sebelumnya 

Cipan : pembelaan pembelaan 

Aurel : eh matanya lebih indah? Ah sama aja mungkin karena pakai bulu mata kali ya 

Cipan : jadi karena faktor bulu mata 

Wendy : kan lu nanya dari gua, gua kan nggak biasa dandan ya bu ya? 

Cipan : pokoknya lu Cuma melihat hasil akhirnya seperti itu, oke dari mata bulu mata 

Aurel : he em bulu mata sama soflens kali kan kan aku kalau pake softlens buat yang ngedein 
karena mataku aslinya ya rada gitu lah  

Cipan : agak agak sipit dikit gitu ya, tapi aku pun juga pake softlens yang gedein mata karena 
memang itu membantu banget sih sebenernya, hidung sama ini, shading kayaknya 

Aurel : kalau hidung dulu karena mungkin pipi aku chubby banget kan namanya orang kalau 
chubby terus namanya menirus itukan pastikan hidungnya jadi lebih keliatan sama 
shading paling kalau pipi karena aku aku tipe orang yang kalau misalnya kalau gendut 
pasti pertama ke pipi jadi kalau aku kurus pun paling pertama ke pipi jadi pasti kalau 
kurus jadi orang sekiranya ah operasi jadi hee ya gitu 

Cipan : dia dari ekspresi hee jadi kayak uda begah banget lu nangepin nangepin hal seperti itu 

Wendy :  tapi lu bisa ngambil benang merah yang luar biasa nih kalau pipi kurus kecenderungan 
hidung bakalan lebih maju  

Aurel : iya bakalan lebih keliatan karena kan  

Wendy : jadi lu cobalah kurusin pipi lu 

Cipan : jadi daripada operasi hidung mending kurusin pipi 

Wendy : bener  

Cipan : tapi agak repot ngurusin pipi gimana caranya, memang lu ada caranya ngurusin pipi? 
Melakukan sesuatu nggak sih misalnya di seterika seterika 

Aurel : nggak sih sebenarnya kalau ada juga yang bilang kalau senam wajah ada yang bilang 
gitu 

Cipan : kamu melakukan itu? 

Aurel : nggak sih cuman katanya kan gitu terus kalau aku sih cuman ini doing nggak makan 
kalau nggak makan kan otomatis jadi kurusan 

Cipan : kamu nggak makan? Maksudnya nggak makan gimana? 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI THE STUDY OF ILLOCUTIONARY.... ESTU PUJIASTUTI



57 

 

Aurel : ya aku bukan bukan nggak makan, aku nggak makan nasi ya nggak makan nasi nggak 
makan goreng 

Cipan : oh menjaga pola makan seperti itu 

Aurel : kecuali kalau aku lagi missal liburan kayak kemarin belom lama kan aku dari malang 
lah pulang dari malang berat badan aku naik 53,  

Cipan : sekarang? 

Aurel : 53 terus sekarang kayanya disini uda seminggu lebih lah ya sekarang beratnya uda 50 
lagi   

Wendy : tiga kilo turun terus sekarang masalahnya gini ketika kita sudah memutuskan untuk 
tidak melakukan hal hal yang normal kan pasti ada efeknya 

Cipan : maksudnya  

Wendy : artinya gini biasa makan nasi terus tiba tiba nggak makan nasi terus nggak makan 
gorengan  

Cipan :ohh iya ada efeknya nggak sih? Soalnya gini, ibu ibu bisa nggak, nggak makan nasi, 
bisa, nggak bisa 

Wendy :  bisa ibu bisa bukan karena diet mungkin karena nggak ada stok beras kan bu  

Cipan : karena masalah duit, beda  

Wendy : maksudnya efek yang kamu rasain sendiri apa sih sebenernya 

Aurel : eee nggak enaknya eee kalau misalnya ngelihat orang makan Cuma pengen Cuma kalau 
aku beneran pengen banget paling Cuma sesuap gitu abis itu uda  

Cipan : berarti dengan statement kalau cantik itu sakit cantik itu pengorbanan setuju?  

Aurel : setuju karena orang disekitar aku sampe lo nggak mau ini beneran, nggak nggak karena 
niat banget kan emang pengen kurus jadi aku bener bener kan aku dengerin kan kalau 
kata bunda coba deh kamu dengerin kata bunda jangan makan ini ini ini aku dengerin itu 
hasilnya iya paling Cuma makan buah sayur kan supaya masih apa tetep seger nggak 
lemes 

Cipan : tapi wendy kamu tahu apa prediksi sok tahu saya kenapa dia merubah penampilannya? 

Wendy : kenapa? 

Cipan : karena laki laki karena laki laki yang ada di layar ini apakah betul laki laki ini yang 
membuat seorang aurel merubah penampilannya gila gilaan menjadi sangat cantik? Ya itu 
dia laku lakinya kita bisa lihat  

Wendy : nah betul sekali, ah kita lihat dulu nih  

Cipan : ah kita kasih kita kasih bagaimana aurel itu memang sangat berubah kita lihat, ini adalah 
kamu yang dulu dan kamu yang sekarang 

Aurel : astagfirullahalazim ya Allah  

Cipan : kamu kenapa sih kamu astagfirullah lihat kamu yang dulu atau bagaimana  

Aurel : ah nggak kalau aku suka lihat di youtube kayak ya Allah gimana orang nggak bilang 
operasi kalau ternyata perbedaannya emang sangat sangat jauh  
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Cipan : tapi kamu ngerasakan emang perbedaannya sangat jauh 

Aurel : iya aku ngerasa banget karena dulu aku bener bener yang gendut terus pipinya yang 
chubby nya sampe eemmmm gitu banget terus sekarang mulai ya gitu 

Cipan : tapi nggak aku ni sebenernya wendy kita tuh uda ngorek ngorek keterangan orang orang 
paling deket bahkan waktu itu pernah doker tompi dia kan seorang dokter bedah terus kita 
tanya menurut dokter tompi aurel itu melakukan bedah plastic atau nggak kemudian 
dokter tompi bilang seperti ini masyarakat itu lupa mereka melihat aurel dulu itu masih 
kecil jadi strukturnya pun berubah ketika dia semakin dewasa menjadi remaja kemudian 
dia melakukan diet perawatan mungkin ada struktur yang berubah jadi tanpa operasi pun 
tampilan seperti ini bisa didapatkan ya seperti itu  

Wendy : ya kalau kita perhatikan emang dahulu dan sekarang memang sangat sangat jauh kalau 
misalkan aurel bilang ya ampun astagfirullah ya wajar kalaupun saya berada di posisi 
aurel dahulu dan sekarangnya seperti ini pasti ya Allah … bener 

Cipan : tapi berarti harus seneng dong ini bisa menjadi inspirasi buat remaja remaja sekarang 
kan mumpung lagi libur ni banyak remaja remaja yang lagi nonton mungkin sekarang 
kamu ngaca duh kok aku kayak gini sih ternyata buat jadi cantik pun tidak harus 
melakukan apa ya operasi seperti itu tapi menurut aku gini kak wendy yang membuat 
aurel menjaga penampilannya lebih karena ada satu sosok laki laki yang sekarang 
menghiasi hati seorang aurel hermansyah   

Wendy : hooouu kok lo bisa dapet foto gua dari mana tuh  

Cipan : eh yang mana pak?  

Aurel : toiletnya mana nggak ada? 

Wendy : ya bener saya tinggal di rumah 

Cipan : namanya adalah te o to m I mi, mito, tomiii, kamu uda pacaran berapa lama sih? 

Aurel : uda lumayan lama lah  

Cipan : berapa lama? 

Aurel : mau lima bulanan 

Cipan : oh lima bulan mungkin, kamu umur berapa sayang? 

Aurel : 17an tahun ini 

Cipan : 17 tahun ini, mungkin untuk anak hamper 17 tahun lima bulan itu uda lama banget kali 
ye he eh bener bener 

Wendy :  kalau lo kan biasanya dua minggu putus tiga minggu putus  

Cipan : mending putus, ditinggalin saya pak 

Wendy : dia curhat, tapi ngomong ngomong kalau cowo kamu nuntut nggak sih kamu harus 
tampil cantik? Seperfect mungkin di depan dia 

Aurel : nggak sama sekali dia tuh orangnya malah bilang, dia jujur aku kayak kek jujur aku 
nggak suka kamu dandan itu menurut aku malah kayak nggak banget gitu lebih baik 
kamu nggak usa dandan natural biasa aja nah makanya aku kalau dia ngelihat aku dandan 
itu kek rasanya kayak bisa nggak jangan dandan gitu terus terkadang kalau aku nggak 
mau makan “nggak mau aku kan diet” bisa nggak, nggak usa diet diet jadi dia kesel 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI THE STUDY OF ILLOCUTIONARY.... ESTU PUJIASTUTI



59 

 

sendiri gitu karena dia melihat kek soalnya aku beneran kek aku ngelihatin orang makan 
itu kek kelihatan kan orang pengen itu kek  

Cipan : ampe ngiler ngiler soalnya ya berceceran kemana mana 

Aurel : aku nanya enak nggak, gitu kayak gitu kan, enak enak banget, tahan tahan tahan 

Cipan : demi ya demi penampilan 

Aurel : apalgi kalau uda makan mie instan ya Allah itu susah banget nahannya heeh  

Cipan : tapi aku sempet ngobrol ni tadi dengan make up artisnya aurel dia bilang sebenernya 
gini aurel itu yang bikin Nampak paling berubah itu alis, jadi kenapa aurel kalau misal 
jaman dulu sama jaman sekarang itu berbeda coba deh kamu perhatikan foto foto aurel itu 
kan pasti alisnya selalu lebih menonjol karena karena alis akhirnya wajah aurel itupun 
kelihatan lebih tirus kemudian dibantu dengan shading seperti itu 

Wendy : makanya lu kan uda mulai nih alisnya uda mulai menciptakan karakter 

Cipan : iya sih pak cuman bapak ini kayak 11 12 sama om saya yang disebelah yang lagi 
goyang goyang pak 

Wendy : untung nggak yang begini begini bu  

Cipan : itu buat manggil duit beda lagi  

Wendy : tapi ngomong ngomong kalau kamu merasa tersiksa cowok kamu berharapnya kamu 
nggak diet berharapnya kamu nggak make up tapi sebenernya seneng nggak cowok kamu 
dengan penampilan kamu yang sekarang  

Aurel : mungkin dia seneng cuman aku selalu merasa kek keknya gue kurang deh jadi gue 
pengen terus terus diet diet diet diet gitu  

Wendy : yang bilang justru diri kamu sendiri 

Cipan : justru dia sendiri 

Aurel : aku ngerasa kalau ngelihat orang gitu ah gimana gue bisa badannya harus bisa kurus 
harus kayak gini gitu  

Cipan : padahal menurut ibu ibu uda langsing uda cantik?  

Aurel : belom 

Cipan : tuh berarti lebih ada faktor psikologis nih kayaknya nih, lebih ke faktor psikologis 
kerena mungkin dulu dia bentuknya pernah sangat besar jadi sekarang saat kurus lu 
merasa masih ada yang kurang kurang masih ada yang kurang kurang 

Aurel : iya aku maunya 47 atau 48 itu sudah, uda uda nggak mau diet lagi 

Cipan : itu uda tekat lo banget ya tapi wendy kalau kita ngomongin cewek dan kecantikan ini 
sebenernya aurel bukan satu satunya orang yang merasakan seperti itu saya yakin yang 
lagi nonton pun juga merasa pengen cantik pengen alisnya bagus seperti wendy misalnya 
digambar dengan bentuk yang awur awuran atau mungkin pengen sulam alis sumlam 
bibir kamu melakukan itu?  

Aurel : nggak 

Cipan : sama sekali nggak, aku melakukan aku sulam alis sulam bibir sulam eyeliner, ngefek 
nggak  
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Wendy : nggak ngefek ya bu 

Cipan : hahaha kurang ajar, nah kita pengen lihat nih dari segi kesehatan sebenernya itu ada 
bahayanya nggak sih langsung saja mari kita panggilkan seorang dokter cantik yang lagi 
hamil dokter raisa selamat datang, selamat datang dokter 

Dr. Raisa: terima kasih apa kabar  

Cipan : silahkan, dok lagi hamil jangan kebanyakan lihat wendy dok lihat tuh alisnya nggak 
karu karuan tapi kita lihat ya dokter setuju nggak nih, dokter ini bekerja di sebuah klinik 
kecantikan, jadi misalkan kalau aku tanya setuju nggak sih dengan sebuah statement 
kalau cantik itu sakit cantik itu pengorbanan  

Dr. Raisa: kalau kalimat yang kedua itu bener cantik itu pengorbanan  

Cipan : tapi nggak sakit? 

Dr. Raisa: belum tentu sakit  

Cipan : belum tentu sakit 

Wendy : nah kalau dokter sendiri secantik ini pengorbanan atau sakit? 

Dr. Raisa: keinginan hahaha 

Wendy : keinginaaan 

Aurel : iya emang harus ada keinginan,  

Dr. Raisa: harus ada tekad 

Cipan : bener bener bener 

Wendy : makanya kalau lo pengen cantik lo harus ingin 

Cipan : saya pengen banget pak cantik tapi ini uda usaha maksimal yang saya bisa 

Wendy : oh lo mungkin pengen banget lo cantik tapi alat alat make upnya yang nggak pengen lo 
cantik  

Cipan : alat alat make upnya nggak mumpungi nah makanya kan dengan alat alat make up aja 
nggak cukup makanya kenapa akhirnya dibantu dengan menggunakan sulam alis yaitu 
dengan jarum jarum ada lagi yang tanam benang supaya tirus nah berikut ini kita akan 
melihat sebuah cara untuk mendapatkan kecantikan seperti apa? Ini dia  

Backsound on screen: kecantikan merupakan dambaan semua wanita untuk menutupi semua 
kekurangan yang ada beberapa cara dilakukan agar terlihat cantik, berikut adalah cara cara 
yang dilakukan wanita agar terlihat cantik, pertama sulam alis, sulam alis adalah proses 
mengaplikasikan tinta ke lapisan kulit yang luar yang berupa  serat serat bulu alis yang berbentuk 
yang telah disesuaikan dengan menggunakan mesin khusus yaitu embrio the ray machine tinta 
yang digunakan biasanya berbahan dasar herbal kedua sulam bibir sulam bibir merupakan 
kegiatan medis yang bertujuan membuat bibir agar menjadi merah merona menghilangkan warna 
gelap serta dapat membuat bentuknya penuh dan padat terakhir tanam benang tanam benang 
lebih dikenal dengan istilah treat lift yaitu dokter memasukkan benang yang sangat halus ke 
pasien yang ingin bagian dari tubuhnya terlihat lebih baik dan cantik benang yang ditanamkan 
ditanam di bawah lapisan  mengandung serum yang bertujuan meremodeling kolagen dan juga 
untuk peremajaan kulit  

Cipan : sebenernya apa yang kita tampilin di TV tadi wendy itu sebenernya uda ngetrend ibu ibu 
pasti uda tau lah ya sulam alis, sulam bibir, sulam eyeliner, bahkan dilakukan cewek 
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sama cowok ya kan cowok pun sekarang banyak kan yang melakukan sulam alis sulam 
bibir sebenernya kalau itu pernah tuh waktu itu aku ketemu temenku cowok sulam alis itu 
alasannya lebih ke fengsui wajah soalnya ada kepercayaan kalau alisnya jarang jarang 
nanti rejekinya kurang akhirnya dia sulam tuh dirapetin alisnya kemudian juga tanem 
benang ada juga yang kayak gitu 

Wendy : tapi gue pernah ngelihat langsung eh proses tanem benang 

Cipan : berani nggak?  

Wendy : nggak nggak nggak berani 

Dr. Raisa: kenapa nggak berani?  

Wendy : nggak berani dokter  

Cipan :  serem nggak coba lo kasih tahu prosesnya seperti apa   

Wendy : prosesnya waktu itu jadi dia memasukkan ada beberapa jarum saya nggak ngerti juga 
tuh benangnya dimananya tapi yang pasti misalkan let say awalnya chubby ya bu kanan 
kiri sama sama chubby nih terus ditanem ada sekitar tujuh atau berapa jarum kesini tek 
tek tek tek tunggu beberapa saa, saat dicabut memang hasilnya langsung kelihat  

Cipan : langsung keangkat saat itu juga? 

Wendy : saat itu juga langsung kelihatan beda sini masih agak chubby ini uda agak ketarik 

Cipan : tirusan  

Wendy : seperti itu ya, itu sebenarnya apa sih dok 

Dr. Raisa: itu sebenernya benang, benang yang ditanamkan jadi supaya 

Cipan : tapi bukan benang jahit biasa kan? 

Dr. Raisa: nggak lah benangnya khusus sangat halus biasanya jadi nantinya akan nggak jadi 
benang lagi jadi seperti serat serat yang ada di dalam   

Wendy : pertanyaan saya kalau ada orang yang bisa sampe ratusan bahkan ribuan benang yang 
sudah masuk itu emang tidak berefek? 

Dr. Raisa: nah jadi treat lift sendiri, itu namanya treat lift ya tanam benang itu ada yang pro ada 
yang kontra jadi emang itu suatu tindakan yang cukup invasive sebetulnya 

Cipan : invasive itu maksudnya cukup besar sebenarnya 

Dr. Raisa: sebenarnya tapi karena tindakannya simple dilakukannya cukup mudah jadi dianggap 
sebagai tindakan yang biasa aja  

Cipan : oke kita ngomongin yang pro dulu yang pro pasti satu hasilnya instan  

Dr. Raisa: hasilnya instan rasa sakitnya mungkin tidak selama dan tidak sebesar kalau kita operasi 
misalnya sedot lemak dan lain sebagainya kan butuh persiapan dan perawatan akhir setelah 
operasinya  

Cipan : karena biayanya juga lebih murah pastinya disbanding sedot lemak 

Dr. Raisa: betul 

Cipan : nah kalau yang kontra 
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Dr. Raisa: kalau yang kontranya itu 

Cipan : jangan dijawab dulu kalau kontra ini kan pasti karena ada efek samping yang 
mengerikan kalau penanganannya tidak benar 

Dr. Raisa: betul yang pasti itu kalau penanganannya nggak bener dan yang melakukan juga 
mungkin tempat tempatnya dilakukan di tempat tempat yang sensitive misalnya dilakukan di titik 
titik akupuntur nah itu bisa mempengaruhi ke syarafnya terasa ngilu dan sebagainya  

Wendy : kalau sampai ngeluarin darah gitu dok? 

Dr. Raisa: itu normal namanya di suntik  

Wendy : oh tapi dari tujuh jarum  

Cipan : nanti ya pasti akan ngeluarin darah tapi pasti ada ada apa ya  efek buruk yang anda harus 
tahu karena saya tadi sempet ngobrol yang nanti akan diceritakan oleh dokter dan anda 
mungkin akan berfikir sekali atau dua kali untuk melakukannya makanya kita akan bahas 
nanti tapi seperti biasa wendy punya quote lagi  

Wendy : jadi piker piker ya buat tanem benang sekalian di obras mungkin aja nih cantik itu 
relative, tapi kamera 360 itu alternatif 

Cipan : jangan kemana mana tetap di basa basi bahas sana bahas sini  

Segment 3 

Cipan : pemirsa basa basi kita sekarang lagi ngobrolin cantik itu sakit cantik itu pengorbanan  
sebenernya disini kita yang kita bahas itu uda ngetrend deh semua orang uda tahu mulai 
dari sulam alis sulam bibir kemudian juga tanem benang tapi kita disini yang kita lakukan 
kita hanya membeberkan fakta faktanya ada enaknya ada nggaknya jadi balik lagi ke 
permirsa kalau uda tau nggak enaknya kemudian masih ingin melakukan sok atuh 
mangga nah tadi kan kalo kita ngomongin tanem benang enaknya cepet efisien 
prosedurnya cepat 

Dr. Raisa:  langsung instan  

Cipan : langsung instan tapi yang kontra ini kan pasti kita lihat ke resiko jangka panjangnya  

Dr. Raisa: betul memang ada resiko jangka panjangnya dan itu diliterature pun di tulis bahwa 
resiko jangka panjangnya apabila kita memasukkan benang secara terus menerus 
karena ini kan bukan hal yang permanen  

Cipan : dengerin dengerin dia ini sebenernya mau tanem benang tapi kepikiran doang  

Dr. Raisa: baru kepikiran ya 

Aurel : tapi nggak berani takut  

Dr. Raisa: tapi emang itu bukan hal yang permanen beda kalau misalnya operasi kikir tulang 
rahang atau misalnya misalnya ini loh ya itukan lebih permanen kalau tanam benang itu 
memang tidak permanen nanti kita akan ketagihan terus ingin melakukan itu terus 
karena ah uda mulai chubby lagi ah tirusin lagi ah tirusin lagi akibatnya yang 
disuntikkan ke kulit kita itukan banyak sekali benangnya yang awalnya mungkin ah 
Cuma tujuh lama lama puluhan bertahun tahun ratusan dan itu memang nantinya 
bending menjadi serat serat seperti daging gitu ya tapi memang karena jumlahnya yang 
begitu banyak ya itu bisa bukan tidak mungkin, bisa mengakibatkan lebih turun jadinya 
karena berat 

Cipan : malah lebih turun dibanding dengan usia sebenarnya 
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Dr. Raisa:  iya betul karena memang mungkin yang tadinya tidak seberat itu dengan pengaruh 
gravitasi itu lama lama akan turun lebih turun dari usia sesungguhnya  

Cipan : itu karena tanem benang kemudian turun kemudian tarik lagi tarik lagi tanem lagi 
akhirnya banyak 

Dr. Raisa: iya akhirnya banyak sekali ratusan jadi malah turun emang kan kalau tanem benang dia 
ngiket antara kulit dengan otot tapi memang tidak ada yang menahan jadi dia tidak permanen 

Cipan : makanya tidak bisa permanen, lah kalau uda turun itu gimana dong dok?       

Wendy : ya makanya seperti yang gue bilang pas pada saat gue lihat itu kan jadi kalau kita 
ngomongin dia aja si pasien ini misalkan dia puluhan bahkan ratusan yang sudah masuk 
ke wajah dia mestinya kalau secara permanen bagus kan bentuknya akan tertahan kan 

Cipan : bener bener akan gitu terus  

Wendy : ini kan nggak ketika belum diproses itu berjalan dia lagi chubby chubbynya  

Dr. Raisa: sebenernya kalau itu pilihan orang ya ada yang memerlukan itu karena dia tidak perlu 
untuk permanen kayak misalnya butuh untuk occasion tertentu atau acara tertentu ya itu bilihan dia 

Wendy : tapikan takutnya jadi addict dok seperti yang dokter bilang 

Dr. Raisa: nah itu beda lagi akhirnya itu kan efek samping atau implikasi dari orangnya itu 
keinginan orangnya tapi memang kalau misalnya mau misalnya pengen tirus gitu 
sebenernya kan pilihannya banyak nggak cuma treat lift gitu 

Cipan : jadi menurut dokter misalnya ini kita pengen tirus ini masalah perempuan ya kita selalu 
bermasalah di pipi kita pengen sekali tirus yang dokter saraninyang pertama kedua ketiga 
sampe yang paling terakhir apa 

Dr. Raisa: dari yang paling minimal dulu dari yang resikonya paling sedikit misalnya seterika 
wajah  

Aurel : itu nggak sakit? 

Dr. Raisa: itu sakitnya minimal karena rasanya biasanya Cuma hangat panas  

Cipan : tapi nggak pake seterika yang biasanya ada di rumah ya 

Dr. Raisa: ya bukan beda   

Wendy : ya bedalah seterika ayam maksud lo  

Aurel : jadi tirus? 

Dr. Raisa: tirus tirus  

Cipan : dia tertarik banget kayaknya 

Dr. Raisa: itu yang paling yang paling minimal, nggak permanen juga 

Aurel : ih takut aku kalau uda di muka, ah nggak nggak jadi takut  

Dr. Raisa: nggak usa kalau emang belum perlu nggak disarankan 

Cipan : kenapa tidak selagi masih bisa diakali dengan make up? 

Dr. Raisa: betul nanti kalau misalnya sudah perlu misalnya sesuai dengan usia nah makin turun 
kan makin kendor kulit kan karena kolagennya uda berkurang ya dikencengin aja 
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dengan itu sementara baru kemudian mungkin kalau misal lemaknya banyak tuh 
diwajah bisa disuntik aja di bakar lemaknya 

Cipan : oh bisa ? 

Dr. Raisa: bisa itu kalau sesuai dengan prosedur obatnya juga bener ya yakin itu  

Aurel : oh botox ya? 

Dr. Raisa: oh bukan bukan misalnya dengan nano atau meso gitu obatnya bener dari pabrik itu 
original ya pasti efek sampingnya minimal asal yang mengerjakan bener bener ada 
kualifikasinya untuk membakar lemaknya itu juga bisa bikin tirus kan terus kemudian 
bisa juga ditambah dengan botox tadi yang aurel bilang botox untuk mengecilkan 
rahang jadi tulang pipinya semakin menonjol botox itu juga kan kita tahu efek samping 
tidak terjadi apabila dilakukan dengan benar 

Cipan : lagi lagi prosedurnya harus benar itu kata kuncinya  

Dr. Raisa: tapi memang tidak permanen juga paling lama setahun terus barulah mau di konsiderasi 
operasi , sedot lemak mungkin atau mungkin pengikiran tulang rahang atau mungkin 
baru lah terakhir opsinya tanam benang  

Cipan : jadi buat dokter sendiri padahal tanem benang itu lagi ngetrend tapi dari sisi medis dan 
resiko dokter menyarankan yang paling akhir di tempuh 

Dr. Raisa: sebenernya iya  

Cipan : dari sisi resiko ya? 

Dr. Raisa: kalau menurut saya ya  

Cipan : kalau menurut dokter 

Dr. Raisa: iya karena dokter kan emang beda beda ya backgroundnya juga dia belajar dimana kan 
beda beda ehmm kalau dokter dokter korea itu menyarankan karena memang mereka 
disana fokusnya ke situ lagi booming boomingnya di daerah situ ya tapi sebenernya 
kalau dari dokter yang di amerika itu sudah mulai ditinggalkan mereka lebih milih 
option yang lain dengan laser dengan radiofrekuensi dan lainlain jadi tergantung aja  

Cipan : hem kan terkadang emang kita gitu suka ngikuti trend dan sekarang di Indonesia 
gampang didapetin jadi kita piker itu adalah sesuatu yang sangat sepele ah Cuma tanem 
benang doing tapi tahu nggak sih aku tadi sempet ngobrol juga sama dokter kalau kita 
bahkan mau Cuma sekedar sulam alis sulam eyeliner atau sulam bibir kalau mengikuti 
prosedur yang bener kita itu sebenernya harus tes darah dulu 

Dr. Raisa: oh iya tentu tes darah dan tes alergi hati hati 

Cipan : tuh kan kita nggak pernah dapet info itu sebenernya 

Dr. Raisa: nah pasien saya itu uda bukan satu dua yang alergi terhadap tinta yang dimasukin 
kedalam kulit kita 

Wendy : padahal sudah melakukan pemeriksaan sebelummnya? 

Dr. Raisa: belum belum justru dateng setelah saya habis sulam saya habis tato eyeliner misalnya 
kok begini iritasi munculnya kok bengkak oh ini alergi bisa jadi dia nggak cocok sama 
tintanya karena tadi kan dibahas yang dipake banyak yang justru dari herbal organic 
nah itu justru malah lebih banyak menimbulkan alergi makanya di tes dulu malah tato 
atau tinta yang bahannya itu dari iron ocside atau besi ocside gitu itu malah jarang 
jarang alergi tergantung dari kitanya   
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Cipan : itu justru yang dari kimia malah jarang menimbulkan alergi  

Dr. Raisa: nah itu dia makanya harus di cek  

Cipan : tapi kan wendy presepsi masyarakat kalau dari herbal harusnya lebih aman dong? 

Wendy : harusnya seperti itu 

Dr. Raisa: karena nggak semua orang kan setiap orang beda ada yang nggak alergi ada yang 
mudah sekali ada yang gampang iritasi itu beda beda 

Wendy : oke kalau misalkan dokter bilang sebaiknya kita melakukan pemeriksaan dari alergi dan 
darah sebelum kita melakukan proses itu nah kalau dokter mendapatkan pasien yang 
seperti itu tadi bilang biasanya tetep akan jauh lebih sulit proses pengerjaan awal atau 
proses recoverynya ini 

Dr. Raisa: iya lebih mudah kalau dari awal uda diantisipasi gitu  

Wendy : dan biasanya efeknya lama nggak sih buat yang alergi alergi gitu  

Dr. Raisa: alergi itu mungkin bisa cepet diatasi kecuali apabila dia tiba tiba reaksi alergi berlebihan 
luar biasakan nanti hasilnya bisa sampe gagal nafas dan lain sebagainya itu yang kita 
nggak harapkan tapi kalau alergi minimal di daerah local aja itu mungkin masih bisa 
cepet ditanganin itu tapi kitaujung ujungnya kan harus cepet mengeluarkan tinta itu 
diilangin lagi  

Cipan :oke ujung ujungnya harus dikeluarkan tintanya kalau reaksi alerginya berlebihan bisa 
sampai sesak nafas nanti kita bakal bahas lagi nih pemirsa karena kita pikir sulam alis 
sulam segala macem itu adalah hal yang wajar ternyata kalau di prosedurnya lagi lagi 
tidak benar itu efeknya sangat luar biasa nanti kita akan balik lagi tapi seperti biasa 
wendy punya quote lagi 

Wendy : ini dia syukuri apa yang telah kamu miliki karena jika kamu menghargai diri sendiri 
kamu akan di hargai orang lain 

Cipan : jangan kemana mana tetap di basa basi bahas sana bahas sini 

Segment 3 

Cipan : masih di basa basi bahas sana bahas sini kenapa sih kita melulu soal wanita dan 
kecantikan kenapa nggak pernah ngomongin cowok dan kegantengannya karena memang 
suka nggak suka karena paling ribet masalah kecantikan adalah perempuan betul? 

Aurel dan Dr. Raisa: betul 

Cipan : beranikah anda keluar tanpa make up sama sekali nggak peduli sama penampilan. 
Berani nggak aurel? 

Aurel : berani pernah yang penting rambutnya nyatok uda  

Cipan : jadi tetep ada yang harus tetep ada yang dikerjain  

Wendy : harus ada treatment 

Cipan : harus ada treatment kalau dokter kan kita melihatnya kayaknya uda cantik sempurna 
gitu ya 

Dr. Raisa: tetep aja 

Cipan : tetep? 
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Dr. Raisa: tetep aja pake alis kan? 

Cipan : minimal alis 

Dr. Raisa: pake bedak lah minimal  

Cipan : tuh berarti emang  

Wendy : nggak usa begitu ya ini kan cantik cantik tapi maaf nih maaf asisten rumah tangga gue 
duluuu duluuu gitu ini ya bu ini pengalaman bener ya bu dia mau ke supermarket depan 
kompleks uda tengah jalan uda dapet depan gerbang puter balik bu  

Cipan : ha? 

Wendy : lupa pake lipstick tuh  

Cipan : tapi masalahnya gimana karena kitakan sebagai perempuan kalau kita ngerasa lebih 
cantik kita lebih percaya diri kan betul?  

Wendy : apakah emang selalu eh bukan selalu maksudnya apakah itu yang tertanam pada diri 
wanita dok? 

Cipan : dan kenapa ke klinik kecantikan kebanyakan perempuan yang dateng 

Dr. Raisa: nggak Cuma perempuan aja sih laki laki tujuannya sama meningkatkan percaya dirinya 
dia dan itu nggak ada salah sih menurut saya nggak ada salah 

Cipan : karena sebenernya banyak banget kepercayaan diri yang meningkat coba kita tanya 
aurel, kamu lebih pede kamu yang dulu apa yang sekarang 

Aurel : sekarang lah pasti 

Cipan : kamu ngerasa lebih apa? 

Aurel : karena lebih kurus jadi merasa lebih pede kalau dulu kan karena gendut jadi kan pasti 
kalau orang gendut itu lebih minder atau ah takut ntar takut dikatain  

Cipan : pake baju ini nggak enak pake baju itu nggak enak  

Aurel : nggak nyaman, tapi aku sampe sekarang masih gitu sih kalau baju ah gendut ganti ah 
gendut ganti  

Cipan : dan nggak Cuma gitu agar terlihat langsing pun kita kerap kali menganjal diri dengan 
yang namanya high heels hak tinggi, coba kita lihat aurel aurel sini sini ini dijabanin loh 
pake hak tinggi sini coba kita tanya kamu jawab jujur ya kamu  

Cipan : kamu pake berapa centi ini? 

Aurel : nggak tahu  

Cipan : kira kira 12-15 centi, nyaman nggak sebenernya?  

Aurel : eh nggak 

Cipan :  nggak? 

Aurel : capek cuman karena ya demi buat kecantikan 

Cipan  : ya sama  

Aurel : supaya lebih penampilan kan kalau wedges malah kelihatan lebih ini deh  
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Cipan : malah kelihatannya lebih gemuk  

Aurel : malah keliatannya lebih gede menurut aku 

Cipan : nggak usa aurel, dokter aja yang lagi hamil coba dikasih lihat dokter  

Dr. Raisa:  ya lumayan karena bajunya panjang 

Cipan : loh dokter emang lagi hamil boleh pake ini wedges 

Dr. Raisa: wedges kok wedges aman karena uda biasa 

Cipan : oh karena uda biasa cuman boleh nggak buka sedikit? Eh sorry 

Dr. Raisa:  kalau belum biasa takutnya malah kena low back pain dan nggak boleh terlalu lama ini 
saya Cuma duduk duduk sekitar sini aja kok makenya  

Cipan : oh gitu silahkan duduk lagi itulah maksudnya yang ingin aku kasih lihat wendy itu yang 
namanya perempuan itu kenapa juga salah satu untuk mendongkrak kepercayaan diri 
adalah dengan haknya yang tinggi tapi tahu nggak sih ternyata hak tinggi itu memiliki 
dampak yang kurang baik juga seperti apa ini dia  

Backsound on the screen: banyak wanita menggaku menggunakan high heels untuk kelihatan 
modis dan gaya padahal sebuah study menunjukkan adanya bahaya yang disebabkan karena 
menggunakan highheels seperti yang dijelaskan berikut ini pertama pada saat berjalan lutut 
bekerja lebih keras wanita yang memiliki berat badan berlebih bisa terkena oesterioakritis yaitu 
munculnya tulang muda baru atau pengapuran tulang rawan pada persendian lutut akibat terlalu 
sering bergesekan dan menopang beban yang berat kedua memicu tubuh melengkung higheels 
mendorong pusat massa pada tubuh ke depan membuat pinggul dan tulang belakang tidak lagi 
sejajar dari samping tubuh akan terlihat melengkung ketiga high heels mungkin saja membuat 
kaki tampak lebih jenjang namun semakin tinggi hak anda semakin tinggi pula tekanan pada kaki 
bagian depan atau pada jari jari ke empat otot betis berkontraksi menyesuaikan sudut dari high 
heels akibatnya otot menjadi lebih pendek dan tegang selain itu memakai high heels yang terlalu 
sering juga dapat mengakibatkan nyeri tulang belakang leher dan bahu terakhir tinggi hak sepatu 
dan bagian depan yang sempit dapat menyebabkan penebalan syaraf pada jari ketiga dan ke 
empat yang dapat menimbulkan rasa sakit dan mati rasa pada jari serta dapat memicu penyakit 
neuroma yang menganggu system jaringan syaraf di kaki  

Dr. Raisa: hem bener banget semuanya 

Cipan : emang bener banget emang ada pasien soalnya toh selama ini mungkin orang orang 
nggak terlalu peduli karena kita merasa gua asik asik aja pake high heels paling pegel 
pegel doing dan itu biasa 

Dr. Raisa: belum kerasa berarti belum tahu akibatnya sebenernya initnya karena terlalu lama 
penggunaan sepatu yang tidak nyaman dan posisinya yang terlalu menukik sebenernya 
itu intinya jadi harus senyaman mungkin kalau mau pake high heels boleh tapi 
usahakan misalnya seperti aurel dan cici panda tadikan langsung ya kalau nggak 
dikasih bantalan aja yang empuk 

Cipan : batalan ini saya kasih  

Wendy : bukannn 

Dr. Raisa: bukan, kegedean  

Cipan : bantalan yang seperti apa? 
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Dr. Raisa: bantalan yang khusus sepatu yang empuk supaya tekanannya yang ditahan sama telapak 
kaki karena seluruh badan kita kan ditopangnya disitu itu tertahan sama badan dan 
pemakaiannya pun nggak boleh lama lama paling 4-6 jam lah paling lama  

Cipan : maksimal? 

Dr. Raisa: maksimal, nggak boleh dari pagi sampe malem sampe pagi lagi apalagi nggak boleh  

Wendy : ya emang kerasa banget nggak usa lah misalkan eh wanita pake high heels laki laki 
kadang kadang kita pake sepatu vantovel yang ada haknya dikit itu berapa jam aja kerasa 
bu apa lagi wanita yang 15 centi  

Cipan : tapi gini gimana kalau emang pekerjaannya itu menuntut dia untuk selalu pake high 
heels gimana cara ngakalinnya  

Wendy : apaan sih pekerjaannya yang menuntut selalu pake high heels  

Cipan : ya misalkan dia spg, tuh spg harus berdiri terus tuh pake high heels atau mungkin 
sekretaris pokoknya pekerjaan pekerjaan yang menuntut seperti itu sebenernya bisa di 
akalin nggak 

Dr. Raisa: sebenernya usahakan  

Cipan : jangan, jangan dijawab dulu, bisa di akalin nggak dok? 

Dr. Raisa: bisa 

Cipan : bisa diakalin, tapi kalau pengen tahu gimana sih cara ngakalinnya supaya kita bisa tetep 
cantik pake high heels dan sehat itu kata kuncinya nah nanti bakal kita bahas tapi seperti biasa ada 
lagi quote 

Wendy : merubah diri menjadi cantik dengan alat tidak akan merubah gen keturunan  

Dr. Raisa: ya iya 

Cipan : jadi jangan kemana mana tetap di basa basi bahas san bahas sini 

Segment 4 

Cipan : masih di basa basi bahas sana bahas sini kenapa sih kita tahu tahu ngomongin soal 
kecantikan soal high heels pula karena saya yakin nih sekarang hari libur kan pasti nih 
sekarang banyak yang mau jalan jalan ke mall dan pengen cantik akhirnya pake hak 
tinggi apakah dokter menyaran kan jalan jalan ke mall dengan durasi yang panjang pakai 
hak tinggi?  

Dr. Raisa: sebaiknya jangan 

Cipan : sebaiknya jangan  

Wendy : kita sedikit plesblek eh flashback  

Cipan : plesblek 

Wendy : hahaha maksudnya yang lo bilang tadi kalau misalkan ada pekerjaan pekerjaan yang 
menuntut sama lo harus memakai high heels   

Cipan : ya dong 

Wendy : pertanyaan gua kalau lo kerja kantoran atau lo jadi perform 

Cipan : sekretaris, performer, segala macem 
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Wendy : spg pun emang ada di kontrak jelas lu harus pake high heels?  

Cipan : nggak ada sih di kontrak kita dikontrak nggak ada 

Wendy : makanya kan berarti kontraknya bukan sama perusahaan tapi sama diri lo sendiri  

Cipan : tapi kan masalahnya kita kalau nggak pake hak tinggi kita nggak pede ya? 

Wendy : nah itu dia itu dia itu yang harus ditekanin bu high heels lo kontraknya bukan sama pt 
tapi pede 

Cipan : tapi  

Wendy : nggak pede nggak pede kalau nggak pake high heels  

Cipan : tapi masalahnya  bapak nggak tahu sih masalahnya kalau rasanya kita bantet ye  

Wendy : gue juga bantet tapi gue nggak pake high heels 

Cipan : maaf bapak jangan marah marah itu disebelah ada perempuan tolong dikenalin   

Wendy : oh iya lupa 

Cipan : coba lu lihat itu hak tingginya berapa centi! 

Wendy : ya ampun berapa centi? 

Fiana : Ini sekitar lima belas kayaknya  

Cipan : lima belas centi, kamu berapa sayang 

Rafa : Ini kayaknya 10  

Cipan : 10 sampe 12 centi ya ini ada duo dor disini yang bakal ngobrol ngobrol sama kita ada 
rafa dan fiana, mereka nyanyi sambil joget pake hak tinggi apa kabar kaki buk kalau abis 
manggung?  

Rafa : pegel pegel sih pasti  

Cipan : pegel pasti 

Rafa : tapi kalau manggungnya nggak lama sih nggak juga ya uda biasa 

Fiana : ya tergantung waktunya sih 

Wendy : tapi pernah cedera nggak pas perform? 

Rafa : nggak sih belom  

Cipan : jangan sampe keceklak nih nih, nah ini yang pernah keceklak 

Aurel : pernah sih waktu itu abis nyanyi di acara gitu terus mau turun ke tangga gitu tangganya 
pendek sih sebenernya cuman kakinya lagi lemes atau nggak tau lagi apa tiba tiba oleng 
kecengklak uda 

Cipan : angkle kan? 

Aurel:  iya kena terus abis itu nggak bisa jalan cuman karena gimana ya kalau ada acara acara 
besar  acara acara gitukan kalau nggka pake high heels gitu jelek kayak pendek terus 
orang itu ngelihatnya apaan sih  
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Wendy : tapi pernah waktu itu kejadian loh gue pas marodiin bundanya aurel jadi KD ceritanya 
otomatis dong harus looks seperti KD terus pake high heels selesai nana ana ananana 
keluar panggung ngeeek gitu dan itu sakit banget  

Aurel : banget banget  

Wendy : sakit banget 

Dr. Raisa: keseleo 

Cipan : karena memang kalau kita pake hak tinggi otot kaki jaid lebih lemah ya disbanding kita 
pake sesuatu yang teplek 

Dr. Raisa: ya karena nahan beban terutama bagian betisnya  

Wendy :sekarang gini ya pemirsa kita dari tadi ngomongin dari mulai kecantikan wajah terus 
high heels seperti kata wendy emang nggak ada kontrak yang bilang perempuan itu harus 
pake ini itu cuman balik lagi ke diri kita masing masing kalau kita pedenya pake hak 
tinggi gimana dong? Sekarang saya tanya ini sebentar lagi kan kamu mau nyanyi gimana 
kalau kamu semua kita tuker sepatunya pake sepatu ket  

Fiana : kayak lebih nggak pede ya 

Cipan : tuh lebih nggak pede jadi setuju kecantikan itu butuh sakit? Setuju, mau dijalanin aja 
yang penting cantik? Iya itulah seorang wanita  

Wendy : apapun yang terjadi resiko ditanggung penumpang  

Cipan : yauda kalau gitu sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari duo dor bole minta 
tepuk tangannya silahkan langsung saja mereka akan bernyanyi untuk hari libur ini yang 
lagi imlekan  

Wendy : sampai ketemu lagi ya bye  

 

-THE END- 

 

Transcript Basa Basi 

 

Episode Keluarga Besar Olga Syahputra 

Segment 1 

Cipan : halo kita ketemu lagi disebuah program yang pastinya sudah ditunggu tunggu karena 
kita selalu hadir untuk memberikan inspirasi dan informasi 

Wendy : betul sekali buat ibu ibu yang ada di studio yang saya yakin suaminya di rumah bingung 
ini  makan apa pagi ini yang lain uda pada masak disini aja nonton  

Cipan : bu bilang sama suaminya saya nonton basa basi itu setiap hari untuk sebuah 
pengetahuan lebih betul? betul 

Wendy : kalau dengerin masalah masalah di basa basi dapet info dapet informasi sampe rumah 
pada ngerti bu? Pertanyaannya gua ngeri  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI THE STUDY OF ILLOCUTIONARY.... ESTU PUJIASTUTI



71 

 

Cipan : apa? 

Wendy :  ibu ibu nonton disini membahas masalah a i u e o di basa basi pulang naik angkot 
jendela ke buka angina yang ada sampe rumah kerokan nggak ada ilmunya   

Cipan : nggak pasti adalah ilmu limu yang nyantol seperti ilmu berikut ini kadang kadang gini 
nggak tahu kenapa makin kesini makin banyak banget orang yang ingin terjun di dunia 
entertainment soalnya mereka ngebayangin dunia entertainment itu adalah dunia yang 
menjanjikan sebuah keberhasilan dan uang yang banyak  

Wendy : bener sekali kalau jaman dulu anak anak kalau di tanya mau jadi apa, polisi, insinyur, 
dokter sekarang  kalau ditanya mau jadi apa, artis jarang jarang kalau ditanya kamu 
gedenya mau jadi apa? Penonton bayaran, jarang   

Cipan : loh kita nanya sama penonton bayaran kalau mau jadi artis mau nggak? mau 

Wendy :  sebenernya kan mereka uda jadi artis karena nongol di TV tiap hari 

Cipan : tapi kalau ngomongin kesuksesan jadi artis banyak faktor ada faktor bakat 

Wendy :betul 

Cipan : faktor keberuntungan 

Wendy : betul 

Cipan : tapi menurut panda salah satu yang menentukan adalah faktor nama besar dari keluarga  

Wendy : oh bisa aja bapaknya yang uda terkenal lebih dulu anaknya ngikutin 

Cipan : bisa atau yang kakaknya uda terkenal kemudian adeknya ikut terjun akhirnya ikut 
terkenal juga nah itu yang akan kita bahas hari ini 

Wendy :  berarti sama kayak cerita gua sama adek gua, adek gua Alhamdulillah uda sukses juga 
di entertain 

Cipan : eh maaf siapa ya adeknya wendy ya? 

Wendy : masak nggak tahu adek gua ? 

Cipan : sapa? 

Wendy :  aliando 

Cipan : haiyah jadi pemirsa langsung berikut nggak apa apa bu kalau pagi pagi emang … kita 
akan melihat, apa sih 

Wendy : heh maksud lu apa gini?  

Cipan : uda lihat dulu ini ada sebuah viti kita lihat ini adalah deretan artis yang menurut basa 
basi mereka bisa terkenal karena kakaknya sudah terkenal lebih dahulu ini dia. 

Backsound on the screen: selamat pagi pemirsa basa basi terjun di dunia hiburan memang 
memiliki daya tarik tersendiri bahkan terkadang menjadi artis yang terkenal bisa menularkan ke 
populerannya kepada orang orang di sekitarnya berikut adalah beberapa artis yang menjadi 
sorotan media karena mengikuti jejak saudaranya yang pertama ada Julie estele artis cantik 
blasteran empat Negara ini mengaku bukan karena iri jika mengikuti jejak kakaknya chatty 
sharoon hal ini dibuktikannya dengan salah satu prestasi Julie yang berperan menjadi the 
hammer girl dalam film berstandart internasional The Raid 2. Terjun di dunia peran dari usia 
sepuluh tahun membuat Gracia indri menularkan bakatnya kepada sang adik Gisella Cindy kedua 
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adik kakak ini memang sangat kompak tidak hanya main sinetron mereka juga melakoni dunia 
tarik suara dan menjadi presenter. Sukses di dunia acting tarik suara dan presenter membuat rafi 
achmad memperkenalkan adiknya yaitu syanaz sadika untuk terjun di dunia yang sama meskipun 
kesuksesan syanaz terbilang lebih instan di bandingkan rafi syanaz ternyata juga sukses mencuri 
perhatian public tidak hanya dengan bakatnya namun juga dengan kisah cintanya dengan Billy 
adik dari comedian Olga Syahputra nah itulah pemirsa itulah beberapa artis yang menjadi 
terkenal karena mengikuti jejak sang kakak. 

Cipan : itu dia deretan artis yang menurut kita dia bisa salah satu keberhasilannya di dunia 
entertainment karena nama besar kakaknya, sekarang gua nanya sama lo lo kan sempet 
kerja sama sama syanaz, menurut lo syanaz itu bisa berhasil karena ada nama rafi atau 
memang dia memiliki bakat? 

Wendy :  eh kalau mau jujur sih ini kalau dari pengelihatan kalau gue kalau boleh jujur sih pasti 
ada nama besar rafi disitu cuman gua lihat begini sebenernya di dunia kayak begini kan 
orang kan e kalau bisa kerja terus kalau dia punya mindset 

Cipan : kemauan 

Wendy : kemauan  

Cipan : belajar terus 

Wendy :  terus bisa memainteins semua bener learning by doing syanaz mau melakukan hal itu 
jadinya bisa survive 

Cipan :  itu menurut lo kalau menurut pemirsa disini dan juga wendy bintang tamu yang bakal 
gua undang berikut ini kira kira bisa sukses karena nama besar kakaknya atau karena 
memang dia memiliki bakat lu uda tahu belom orangnya 

Wendy : orangnya siapa? 

Cipan : nah langsung saja kita panggilkan Billy Syahputra, selamat datang kembali  

Billy : bisa ketutup sendiri tuh bisa ketutup sendiri tuh 

Cipan : keren kan orang kaya  

Billy : ciciii pandaaaa 

Cipan : mas ada disini orangnya  

Billy : Cihuahua, lama banget manggil bang billynya  

Wendy : sebentar cici panda cihuahua cimol apa kabar?  

Cipan : pasar kali ya cimol 

Billy : cici panggilnya lama banget sih ci  

Cipan : kenapa? 

Billy : bang billy dipanggilnya lama banget, sampe dilalerin ah di warteg kali  

Wendy : eh lo jalan sama siapa kesini, sendiri? Duduk! 

Billy : ha lo ngomongnya Kemana sih matanya 

Cipan : lu nanya apa sih maksudnya jalan sama siapa kesini sendiri  

Billy : lo nanya matanya kemana gitu loh 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI THE STUDY OF ILLOCUTIONARY.... ESTU PUJIASTUTI



73 

 

Wendy :  ya lu tinggi banget pala gua puyeng  

Cipan : coba duduk dulu duduk dulu jangan berantem dulu, nah prediksi ibu ibu penonton 

Billy : eh ini bener nggak ci  

Cipan : ih jorok banget si lu di cium cium 

Billy : tapi ini bener ya  

Cipan : beneran ini coba menurut ibu ibu penonton disini  

Wendy : nih yakin lu artis  

Cipan : nah kan lu bukannya program bareng sama dia YKS  

Billy : nggak soalnya gue baru bangun asem banget mulut gue 

Cipan : makanya pagi pagi jangan sarapan ketek 

Wendy : husss ini antara artis baru atau gembel nggak ada bedanya nih  

Cipan : nggak boleh gitu 

Wendy : lu gimana sih bil 

Cipan : ini kan dihidangin emang buat tamu 

Billy : eh ini siapa sih  

Cipan : maaf bapak bapak 

Billy : eh lu lu siape  

Wendy : pake nanya gue siape  

Billy : eh gue perhatiin maksudnya mukanya alus banget rahasianya apa sih kalau boleh tahu?  

Wendy : mau kulitnya alus 

Billy : mau 

Wendy : licin, kinclong  

Billy : kinclong kayak gitu 

Wendy : tiap pagi harus rajin nah dengkul monyet lu usap usap ke muka  

Cipan : dengkul monyet, dia enak tinggal usap usap dengkul sendiri  

Wendy : eh maksud lo 

Cipan : billy silahkan duduk sayang silahkan duduk, oke tolong dijawab dengan singkat dulu ya  

Wendy : nih orang laper kayaknya ya  

Cipan : baru kali ini ada tamu gue di rumah dia ngomel ngomel paling Cuma tetangga ibu ibu ye 

Billy : eh bang billy uda dua kali loh disini diundang makasih ya cici 
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Cipan : iya sama sama, eh bentar eh ini bentar bapak dari tadi saya mau nanya nggak jadi jadi 
terus nih bapak, coba nih jawab barengan jawab menurut kalian Billy syahputra bisa 
berhasil karena nama syahputra atau karena bakat? 

Penonton: bakat 

Cipan : karena nama syahputra, bakat ini karena fansnya semuanya nih ibu ibu bakat bakat 
menurut wendy  

Wendy : karena nama besar syahputra 

Cipan : karena nama besar syahputra itu yang akan kita cari tahu jangan kemana mana tetap di 
basa basi bahas sana bahas sini 

Segment 2 

Cipan : itu YKS ya waktu ya  

Billy : iya waktu YKS 

Wendy : hem YKS  

Cipan : ada lu juga nggak? 

Wendy : ada kan gue jadi penonton waktu itu masih nanya aja 

Cipan : kan ya tanya dulu klarifikasi  

Billy : itu tadi viti waktu ulang tahun bang billy ci  

Cipan : itu berarti ulang tahun bang billy yang ke 23 

Billy : 23 billy eh terjun di dunia entertain baru dalam hitungan bulan berapa bulan 3 atau 4 
bulan terus Alhamdulillah tuh disitu boleh cerita ci? 

Cipan : boleh boleh lah ini bapak bintang tamunya boleh boleh silahkan  

Wendy : disini punya hak untuk cerita Cuma penonton nggak wajib ya buat dengerin  

Billy : dengerin donggg 

Wendy : cerita cerita cerita  

Billy : bener itu momen momen pas waktu bang  billy ulang tahun ke 23 dan disitu juga baru 
masuk ke dunia entertain 3 atau 4 bulanan jadi Alhamdulillah banget billy bersyukur billy 
dikasih rezeki sama Allah akhirnya ada pemasukan ci ada pemasukan tadikan Cuma 
minta sama olga 

Cipan : tadinya kamu Cuma bantu bantu olga doang  

Billy : bantu bantu olga ikut ikut olga nyetirin olga tapi dikasih duit juga sama yoga kalau billy 
minta pasti dikasih tapi disitu billy bisa menghasilkan diri uang sendiri jadi hasil yang 
billy dapetin pertama kali tuh dari manager billy ditransfer set billy langsung uang 
pertama tuh billy kasih mama bapak terus sama anak anak yatim gitu  

Cipan : tepuk tangan dong fee pertama untuk orang tua dan anak yatim 

Wendy : berarti hebat nih ya harus dicontoh gaji pertama harus disumbangin sama gua juga 
disumbangin semua 

Cipan : kemana? 
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Wendy :  ke keluarga gua lah  

Cipan : ya bener ke keluarga sama aja yang penting kan untuk menunjukkan rasa terima kasih 
gitu kan  

Wendy : tapi bil jujur deh kalau misalkan lu ngerasa nggak kalau memang nama besar kakak lo 
sangat sangat memberikan arti yang luar biasa buat karir lo? 

Billy : nggak bisa dipungkiri bang billy ini jujur banget nama sosok olga syahputra nama 
syahputra itu yang bikin membuat billy bisa dikenal banyak orang tanpa olga billy bukan 
siapa-siapa 

Wendy : tapi pertanyaannya kalau ada syahputra dibelakang sebenernya kakak lo olga syahputra 
atau Nicolas syahputra?  

Cipan : kalau bisa Nicolas syahputa, Nicolas syahputra lebih ganteng. Nggak lah kalau olga 
syahputra ya olga syahputra itu kata bang billy jadi nama syahputra itu yang membuat 
bang billy akhirnya masuk di dunia entertain dan bisa dikenal banyak orang 
Alhamdulillah  

Cipan : jadi seorang billy pun mengakui ya kalau gara gara syahputra itulah kenapa dalam 
hitungan bulan nama kamu bisa meroket tapi menurut kamu apakah Cuma sekedar nama 
yang bisa membesarkan kamu atau sebenernya kamu sendiri yakin sebenernya kamu tuh 
punya bakat punya potensi 

Billy : kan yang menilai orangnya billy bisa memainkan di panggung atau nggaknya kan orang 
yang bisa menilai tapi kalau buat billy pribadi kalau untuk saat ini detik ini billy nggak 
nggak berbesar hati billy perlu banyak belajar billy bukan siapa siapa dan juga basic billy 
juga bukan masuk ke dunia entertain awalnya jadi billy perlu proses belajar insya allah 
mudah mudahan berjalannya waktu semakin mantap dan semakin mateng juga 

Wendy : oke kalau misalkan di dari awal karir sampe billy sekarang pasti dong ada momen ketika 
awal awal mungkin orang orang berfikir seperti ah lu mah Cuma ngedompleng nama 
kakak lo doang nah ada nggak momen momen billy sempet yang berfikir ah uda ah gua 
mundur capek atau ya gua lawan dengan nunjukin kalau lo punya sesuatu yang bisa 
diandalkan selain nama besar kakak lo 

Billy : ya pastilah yang namanya manusia kita nggak tahu hati manusia kan nggak ada yang 
tahu bisa juga depannya baik tapi belakangnya buruk kan kita nggak tahu jadi pasti 
banyak banget pemberitaan pemberitaan atau omongan omongan orang yang bilang billy 
terkenal karena faktor kakaknya ya kalau billy sih tanggepinnya ya itu hak orang orang 
mau ngomong apa yang penting billy ngejalanin nggak ada niat untuk jahat sama orang  
nggak ada niat untuk eh gimana gimana sama orang intinya billy masuk ke dunia 
entertain mau dapetin duit nyari duit buat bantu keluarga buat bantu sekitar yang 
memerlukan gitu  

Cipan : nah sekarang kan gini dulu ketika billy terjun di dunia entertainment ada olga selalu 
yang ngeback up sekarang kan olga uda hampir delapan bulan ini absen karena sakit billy 
merasa sempat ada kesulitan nggak tanpa adanya sosok olga nggak ada lagi yang ngeback 
up kamu, kamu sekarang berjuang sendiri nih walaupun masih ada gaung gaungnya olga 
tapi kamu beneran sendiri sekarang  

Billy : banyak kesulitan ci sekarang mah jadi nggak ada yang nasehatin billy sekarang nggak 
ada nggak ada nggak dikasih masukan masukan yang positif terhadap olga untuk di dunia 
entertain jadi billy sekarang ini ya berjuang sendiri berusaha sendiri karena faktor olga 
sakit sih sebenernya kalau misalkan olga bisa sembuh dan bisa balik lagi ke tengah 
tengah keluarga billy pasti, ini kok dilalerin sih ci  

Wendy : kelihatan kan 
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Billy : mandi sumpah mandi bersih saya mah  

Wendy :  ini mandi bu mandi cuma nyiramnya nggak pake air 

Cipan : pake apa? 

Wendy : isi tong sampah lagian pake dilalerin begitu  

Billy : studio kok ada lalernya ci 

Cipan : nggak apa apa dilalerin berarti kamu manis  

Wendy : eh semut baru manis kalau laler mah bau berarti gimana sih 

Cipan : jadi kalau aku nanya nih keadaan yang membuat billy paling sulit dengan tidak adanya 
olga paling sulit yang billy rasain yang bisa membuat billy pada saat sendiri kayak aduh 
gila ya coba kalau ada olga coba ada olga saat saat seperti apa yang bisa kamu pengen 
banget dia ada dan cepet sembuh  

Billy : banyak 

Cipan : yauda tiga atau dua momen aja  

Billy : kayak billy sekarang kan di rumah cuma ada supir ada asisten sama asisten rumah 
tangga jadikan adanya olga itu banyak banget ci di rumah kayak asistennya olga kan 
banyak kayak temen temennya olga biasanya dateng rame tapi untuk sekarang ini yang 
billy rasain nggak adanya olga ya rasanya sepi hampa dan nggak ada keramaian gitu loh 
biasanya kan apapun yang ada di dalam rumah tuh kita selalu seneng seneng kita selalu 
ketawa ketawa apapun itu kalau ada yoga  

Cipan : aduh aku nggak bawa handphone aku lagi sebenernya ya aku pengen serius ngobrol 
sama dia cuman dengan dia di lalerin agak terganggu juga ada raket listrik nggak buat 
gelepak  

Wendy : nggak jujur ini uda mandi nggak sih lu  

Billy : mandi mandi 

Cipan : gue pikir lu mau nanya jujur mau nanya pertanyaan yang apa nggak tahunya uda mandi 
atau belom  

Wendy : artinya kalau lo disuruh milih lu lebih memilih dalam perjalanan karir lu lu tetep di 
temenin sama olga atau lo memilih untuk bukan karena faktor sakit ya tapi misalkan 
kalau disuruh memilih gue mendingan fight sendiri gue fight sendiri atau lo harus selalu 
ada sosok olga  

Billy : sebenernya kalau billy bisa ngejalanin sendiri ya billy jalanin tapi kan karena 
momennya billy masuk di dunia entertain karena faktor olga juga dan billy uda tahu 
karakter masing masing sosok olga dan olga juga tahu sosok billy jadi billy ngerasa kalau 
di panggung dan di satu stage atau di satu acara billy merasa uda nyaman dengan 
sosoknya olga jadi  

Cipan : dari cekcokannya dari kemistrinya 

Billy : jadi untuk saat ini ya untuk sendiri insya allah billy berusaha untuk yang terbaik  

Cipan : tapi wendy aku pernah aku stalker tweetnya billy aku inget banget tanggal 2 bulan 2 
enam hari sebelum olga ulang tahun billy nulis kata kata dan hastagnya adalah 
missyouolga aku ngebayangin pada saat baca tweet itu kamu berarti dalam kondisi yang 
kangeeeen banget karena kata kata kamu simple dan kamu cuma kasih hastag 
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missyouolga abis itu uda tweet kamu nggak ngebahas apa apa lagi jadi aku sempet 
penasaran kamu dalam kondisi apa sih waktu itu kok kamu sampe kemudian ngepost 
ngeluapin emosi kamu kalau kamu emang beneran kangen sama olga  

Billy :  kangen sangan teramat sih jadikan olga itu paling deket sama billy sebenernya sama 
semua keluarga itu deket dan sayang tapi pada intinya sama billy yang paling deket yang 
paling sayang lah billy selalu ada di sampingnya yoga kemana yoga pergi billy selalu ada 
jadi dengan kejadian ini dengan olganya lagi sakit dengan hitungan berapa bulan sudah 
sekian lama banyak lapan bulan billy nggak ketemu dengan kondisi yang biasanya gitu 
jadi billy ngerasa kangen ngerasa sepi ngerasa hampa dengan nggak adanya yoga   

Wendy : nah disaat saat billy kangen dengan olga atau yoga biasanya apa yang billy lakuin telfon 
nggak mungkin kan pasti dalam kondisi disana harus bener bener konsentrasi pengobatan 
kan biasanya apa yang billy lakuin? 

Billy : cuman bisa nonton itunya yoga  

Wendy : rekaman rekaman 

Billy : acara acara yoga 

Cipan : kamu melakukan itu? 

Billy : sumpah billy cuma bisa itu melihat foto fotonya yoga berdoa uda gitu aja 

Cipan : tapi kan kemarin eh billy sempat melepas kangennya kan kebetulan kan aku sama olga 
tuh ulang tahunnya cuma beda sehari aku 7 februari olga 8 februari kamu sempet ke 
singapure bareng sama anak anak manejemen waktu itu mama sama papa ikut? 

Billy : mama sama papa ya itu dia itu momen pas olga lagi ulang tahun jam 12 teng 

Cipan : berarti tujuh februarinya kamu kesana jam dua belas malemnya kamu kasih surprise 

Billy : ya tujuh februari malem billy berangkat malemnya ke rumah sakit  

Cipan : olga tahu nggak temen temennya dateng? 

Billy : kalau dibilang jujur olga tahu apa nggaknya kalau billy sih bingung ya kalau selalu 
pertanyaan itu kalau billy itu nggak mau yang jawaban billy itu nggak mau yang apa ya 
terlalu nggak enak di denger  jadi billy selalu bilang pengennya ya olga sehat gitu olga 
sembuh pada intinya sih keluarga dan billy pribadi sih pengennya olga sembuh jadi orang 
diluar sana pasti bertanya tanya bagaimana sih kondisi olga 

Cipan : tapi maaf kamu sendiri sadar kan jawaban yang kamu berikan memang masih ngambang 
itu dia makanya masih ada spekulasi spekulasi soal kondisi olga kamu sadar itu tapi? 

Billy : sadar banget ci jadi pada intinya sih sebenernya jujur ya pasti tahu dan pasti memahami 
dengan kondisi olga yang sekarang ini dan orang diluar sana juga pasti tahu dengan 
kondisi keluarga billy gimana, billy nggak perlu mengungkapkan lah secara detil 
pengennya keluarga billy pengennya billy pribadi apapun yang dikeluarkan pembicaraan 
billy baik baik mudah mudahan itu suatu doa ci itu aja sih 

Wendy : artinya positive thinking berusaha tetap optimis dengan apa yang terjadi 

Cipan : jadi karena aku billy pernah bilang ke aku terutama kalau ucapan adalah doa jadi jika 
ditanya soal kondisi olga mungkin billy tidak menjawab soal kondisi olga yang 
sebenarnya tapi apa yang billy lontarkan tapi sebenarnya lebih kepada pengharapan dan 
sebuah doa lebih ke arah situ yang aku tangkep yauda nanti kita bakal balik lagi pemirsa 
tapi sekarang buat yang kangen banget sama keceriaannya olga kita akan saksikan 
cuplikan berikut ini 
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Segment 3 

Cipan : dicinta dihina itu uda jadi makanan sehari hari bisa dibilang seperti itu nggak  

Billy : iya cici nilai saya sendiri lah apalagi kita dunia entertain maksudnya kita dilihat sama 
jutaan orang dirumah jadikan pasti orang pasti ada yang nilai suka atau nggaknya kita kan 
nggak tahu ci  

Cipan : betul 

Wendy : oke sebelum kita lebih lanjut ngobrol disini sudah hadir 

Cipan : nah ini siapa aja sih keluarganya  

Wendy : ini adek paling bungsu olga, babe babe 

Cipan : bapak nurochman apa kabar pak? 

Nurochman: baik 

Wendy : ini ada adeknya olga ya ada oca  

Cipan : ada oca ada reni juga disini tanya dong kenapa baru dateng  

Billy : ini nggak ditanya nih kelen tante  

Cipan : belom bisa ngomong masih tiga bulan  

Wendy : siapa? 

Cipan : ini 

Wendy : ini katanya bapaknya olga  

Billy : bukan 

Cipan : bapak kayanya otaknya uda rada rada geser ya pak  

Wendy : gara gara gerimis serrr ya tapi ngomong ngomong kenapa baru pada dateng nih be? 

Reni : dikabarinnya jam setengah 9  

Billy : nah boleh saya cerita cici 

Cipan :  silahkan diceritakan kita kan jujur semua disini kasih tahu 

Billy : jadi bagusnya saya telfon bapak kakak oca sama kakak reni saya telfon sih kakak oca eh 
kakak reni sama bapak, bapak dimana bapak kan syuting, bapak syuting apaan, lah kok 
syuting apaan? syuting basa basi lah nggak ada yang ngabarin  

Cipan : langsung ya begitu pada begitu tahu kan bapak syuting itu pada pake mandi nggak nih  

Nurocman: kagak  

Cipan : uda kagak pake mandi ya 

Nurocman: kagak cuci muka aja dah  

Wendy : kata babe mandi sama cuci muka kan nggak ada bedanya, uda cuci muka aja jalan  
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Cipan : bener bener tapi terima kasih ya uda bela belain dateng kesini ya sampe anaknya 
digotong gotong loh disini loh 

Billy : ya tadi kakak reni uda nggak mau, nggak ah nggak mau ntar sih kelen belom di peras 
katanya 

Cipan : ASI, ASInya belom di peres  

Billy : ASInya belom di peres uda kak datengin aja sama kelen tuh ini kelen nih  

Cipan : hay kelen 

Wendy : enak ya kelen ngerasa kayak tidur di sofa gitu ya nyaman banget tapi ngomong 
ngomong kita eh sidikit berbicara tentang eh olga kemarin pada saat ulang tahun sudah 
ada kue ya bil? 

Billy : uda ada kue  

Wendy : ada kue ada keluarga ada temen yang kumpul disana nah pertanyaannya pada momen itu 
siapa yang tiup lilinnya be, siapa yang tiup lilinnya 

Billy : siapa yang mau jawab  

Cipan : ya terserah  

Billy : jadi kalau untuk bapak sendiri bapak mama kakak reni oca pun nggak belom hadir di 
singapure jadi yang disana bang billy manajemen mak vera karena kan bapak tuh trauma 
terbang sampe sekarang karena kejadian pesawat itu pas tanggal tujuh billy ngajak bapak, 
pak ayo dong pak ma nggak nggak nggak ah takut takut gua takut yauda orang mau 
ngerayain ulang tahunnya olga uda bang billy aja bapak doanya aja katanya gitu jadi yang 
niup lilin yang pas momen olga lagi ulang tahun disitu sebenernya nggak ada yang tiup 
lilin karena kan api di dalam ruangan yang olga tempatin itu nggak di perbolehkan dan 
kitapun bawa handphone nggak boleh jadi kita cuman bawa kue foto diluar terus masuk 
cuma nyelametin aja  

Cipan : jadi itu dia salah satu alasan kenapa biasanya kan pas ulang tahun selalu ada foto sama 
yang ulang tahun tapi karena masuk ruangannya pun tidak diperbolehkan bawa 
handphone bawa kamera makanya nggak ada foto olga disitu bareng bareng  

Wendy :  bahkan lilin pun nggak bisa dinyalakan ya 

Cipan : bener nah tapi pada saat kamu masuk kemudian mengucapkan selamat ulang tahun olga 
menunjukkan reaksi  

Billy : seneng lah namanya orang ulang tahun dikasih surprise sama orang orang yang disayang 
pasti dia seneng pasti dia bangga kalau untuk reaksinya pasti pasti bahagia lah  

Nurocman: saya tanya lagi nih ada sapu lidi nggak  

Cipan : kenapa sih om? laler ya om? jadi wendy 

Wendy : itu adalah sebuah antara, antara sebuah puji 

Nurocman: nah hayo hayo loh  

Cipan : jadi gini ya , jadi waktu itu aku nonton juga eh billy sama bapak di undang ke rumpik ya 
itu ada lalernya juga ya nah pertanyaan saya kenapa beberapa minggu kemudian itu uda 
ada di basa basi nih laler masih ngikut 

Nurocman: karena saya kalau di undang jarang mandi jadi namanya basa basi 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI THE STUDY OF ILLOCUTIONARY.... ESTU PUJIASTUTI



80 

 

Wendy : tuh bil bener jujur nih, tapi kenapa gue juga di lalerin sih  

Cipan : aku yang masih aman dari laler oke ini tantangannya justru bagaimana laler ini tidak 
mendistrak fokus kita fokus lagi kita ngobrolin oke kita balik lagi. selalu dalam hidup ini 
memang pasti ada yang namanya sedih ada yang namanya senang ditengah tengah 
keluarga syahputra lah ya aku bilang mengalami kesedihan karena olga lagi sakit terus 
ada kabar gembira yaitu olga memiliki ponakan sekarang uda tiga bukan ibu namanya 
adalah  

Reni : keilendra java alfatih 

Cipan : Keilendra Java Alfandi 

Reni : alfatih 

Cipan : alfatih 

Wendy : panjang ya 

Cipan : panjang 

Wendy : siapa yang kasih nama 

Reni : bapak juga saya juga bareng bareng 

Cipan : itu panjang soalnya yang ngasih nama rame rame dikasih disitu 

Wendy : satu orang satu nama satu orang satu nama  

Cipan : di kasih kesitu, olga sudah sempet tahu uda punya ponakan?  

Billy : belom 

Cipan : oh belom kenapa kemarin nggak dikasih tahu sekalian sekarang yoga uda punya 
ponakan  

Billy : uda tahu tapi untuk melihat dia belom  

Cipan : tapi uda tahu ya 

Billy : tapi untuk yang billy omongin sih dia pasti tahu dia pasti memahami kalau dia tahu pun 
pasti dia seneng banget yoga punya ponakan dua gitu kelen sama viola, ada juga viola 
anaknya kakak aku yang cowok  

Cipan : sebenernya sih nih aku cuma mau ngomong, nih atas nama pribadiku ya kalau pemirsa 
cukup pandai menilai jawaban jawaban keluarga mereka harusnya pertanyaan bagaimana 
sih keadaan kondisi olga sekarang tuh sudah tidak lagi ditanyakan karena sebenarnya dari 
jawaban jawaban yang di berikan billy di berikan bapak kurang lebih kita sudah bisa 
membaca situasinya kemana jadi yang diperlukan adalah stop mencecer klarifikasi coba 
tolong di bantu doa aja 

Billy : cici kalau cici tahu juga ini pasti temen temen wartawan juga pasti ngejar ngejar kit atau 
bapak, bapak ditanya ribuan kali bagaimana kondisi olga pasti bapak jawabnya olga baik 
karena kan sosok orang tua pengennya yang terbaik untuk anaknya apapun kondisi 
anaknya dia lagi down dia lagi dimana pengennya orang tua yang terbaik buat anaknya 
nggak mau yang nggak mau mengutarakan sesuatu yang tidak diinginkan  

Cipan : yang negatif seperti itu 
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Billy : yang negatif, jadi apapun pertanyaannya bapak selalu bilang baik sehat ya itu mudah 
mudahan suatu doa pasti orang orang diluar sana pasti kalau yang sudah memahami dan 
sudah mengerti pasti tahu la nggak perlu billy utarakan nggak perlu pihak keluarga billy 
utarakan cuma minta doa aja sama orang orang diluar sana yang sayang sama olga 
keluarga bang billy tujuannya cuma ingin olga balik olga sembuh dah itu aja  

Cipan : kak reni kenapa  

Billy : om olga belom ketemu kelen  

Cipan : kalau kak reni nggak keberatan boleh nggak tetesan air mata yang kak reni itu apakah 
kak reni kangen olga atau lebih karena kak reni juga lelah dengan situasinya lelah dengan 
pertanyaan pertanyaan orang  

Reni : kangen sama yoga, kangen kumpul bareng sama yoga becanda bareng   

Wendy : nggak cuma reni kan, oca pun merasakan hal yang sama nah kita tanya sama babe deh, 
be pas kemarin olga ulang tahun pas babe kebetulan tidak bisa berangkat, nah babe 
emang hanya menitipkan salam ucapan selamat ulang tahun kepada billy atau babe juga 
mengucapkan langsung,  

Reni : kita bikin apa ya voice note itu ya, eh video  

Cipan : buat dikasih lihat olga disana  

Reni : dititipin ke bang billy 

Cipan : sebenernya ketika aku menempatkan posisiku di keluarga olga aku tahu ini bukanlah 
suatu perkara yang mudah karena apa, karena sebenernya kita pun antar keluarga itu ada 
satu masalah, itu kita butuh kekuatan, dan kekuatan mereka ini harus juga dibagi untuk 
meladeni pihak pihak luar yang selalu sibuk ingin tahu kondisi olga tapi memang tidak 
bisa dipungkiri karena itu adalah nama besar olga syahputra  

Billy : sebenernya pada intinya sih billy tidak menyalahkan orang orang diluar sana yang ingin 
tahu sosok olga karena olga kan seorang public figure, olga, olga, ornag lain juga pengen 
tahu sosok olga gimana kondisi olga terakhir gimana tapi kan yang selalu billy tekankan 
yang selalu billy bilang ya itu jawaban billy jawaban keluarga itu tapi ornag diluar sana 
kalau selalu memahami dan selalu ngelihat kita kondisi kita dan jawaban kita pasti orang 
itu kalau yang tahu, tahu kalau yang nggak, nggak, uda gitu aja  

Cipan : kalau orang yang sensitif sebenernya bisa membaca semua jawaban jawaban dari 
keluarga olga seperti apa aku boleh ini nggak kita tahu seperti yang billy bilang dunia 
entertainment itu pasti ada yang suka ada yang benci menurut keluarga olga deh tiga yang 
salah, tiga penilaian yang salah dari haters olga yang pernah mungkin bapak oca atau 
yang reni dengar mengenai dari hatersnya dan kalian sebagai keluarga bilang ini salah 
banget ini nggak bener ada nggak kak reni? 

Reni : nggak kalau saya kan mikirnya kan dunia entertain kan seperti itu ada yang suka atau 
nggak paling misalkan ada haters yang giniin olga atau billy atau keluarga atau gimana 
saya cuman sabar dalam hati cuma ngomong gini, gini aja kalian itu nggak tahu apa yang 
di lakuin olga tu kerja keras  banting tulang kadang kadang saya kalau misalnya ada 
haters yang giniin olga saya sedih banget paling yoga bilangnya gini uda biarin aja 
namanya juga dunia entertain seperti ini  

Billy : jadi gini ci billy ceritain jadi kalau olga misalkan ada yang something atau yang nggak 
suka sama olga paling cuma bilang oca kakak reni doain yoga ye ini ada orang yang 
nggak suka sama yoga doain aje mudah mudahan orang itu dibukakan hatinya gitu aja ci 

Wendy : oca manggilnya apa kak yoga apa olga? 
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Oca : yoga  

Wendy : seberapa sering sih Oca kangen sama kak yoga? 

Oca : sering banget oca kangen sama yoga 

Wendy : terakhir ketemu sama kak yoga kapan? 

Oca : bulan puasa 

Reni : sebelum lebaran ya?  

Wendy : sebelum lebaran itu terakhir ya? nah kalau dari oca nih kak yoga di rumah sama 
keluarga seperti apa? 

Oca : yoga orangnya baik, terus suka bercanda lucu sayang sama oca  

Wendy : itu yang oca kangenin pada saat kak yoganya lagi tidak ada dirumah ya? 

Cipan : sebenernya yang aku tahu nih wendy buat oca ini situasinya karena dia kangen banget 
sama olga dan disaat yang bersamaan juga ketika orang tuanya harus terus lebih lama di 
singapure oca juga harus menerima situasi dimana yang tadinya ada mama sama papanya 
selalu ada untuk mendampinginya kemudian fokus mama sama papanya untuk sementara 
harus berpindah ke olga nantilah kita akan ngobrolin lagi karena oca sempet menulis 
sebenernya disini sudah sempet ditayangin tulisan ungkapan emosi seorang oca karena 
dia kangen banget karena mungkin dia waktu itu sebagai anak umur 12 tahun ya waktu 
itu sayang emosinya masih sangat labil lah untuk situasi seperti ini nanti kita akan balik 
lagi kita akan ngobrol lagi tapi sebelumiklan saya cuma mau ngomong ini ke pemirsa apa 
yang kita hadirin disini kita bukan menjual kesedihan tapi anda harus lihat keluarga olga 
syahputra hanya keluarga biasa yang mereka pun ada titik capek titik lelah ketika semua 
pemberitaan itu terlalu banyak yang simpang siur dan negatif ini adalah sisi manusia 
mereka yang merasa lelah dan capek jangan kemana mana tetap di basa basi bahas sana 
bahas sini 

Segment 4 

Cipan : masih di basa basi bahas sana bahas sini sengaja tadi kita kasih cuplikan cuplikan olga 
yang ceria karena kita percaya apa yang kita ucapkan juga eh olga lucu ya olga sehat eh 
olga bisa ketawa itu adalah doa dan keluarga berharap olga pun bisa balik lagi dan 
nantinya bisa menghiasi layar kaca anda 

Wendy : amin yang pasti kembali kepada keluarga ya  

Cipan : pasti itu yang paling penting, coba kita lihat pernah waktu itu kita tampilin jadi ini 
adalah tulisan oca wendy mengungkapkan rasa kangen  

Wendy : oca kangen mama dan bapak tidak bisa dilupakan tapi oca harus happy meskipun 
keluarga oca kondisinya buruk  

Cipan : kamu masih inget sayang berapa bulan yang lalu kamu nulis ini 

Oca : masih 

Cipan : berapa bulan yang lalu?  

Oca : nggak tahu 

Cipan : kamu masih inget sayang berapa bulan yang lalu? masih, berapa bulan yang lalu? nggak 
tahu tapi kita bisa lihat kalau sekarang kamu bisa ngelihat tulisan itu kamu sambil 
tersenyum berarti rasa ini sudah nggak ada sekarang di Oca 
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Wendy : sudah mulai terlewati  

Cipan : kamu pada saat nulis itu kamu memutuskan untuk menulis di papan tulis kamu nggak 
nulis di buku secara diem diem berarti memang kamu pengen perasaan kamu diketahui 
waktu itu kenapa sih kamu nggak langsung ngomong aja kenapa akhirnya kamu 
memutuskan untuk menulis  

Oca : maunya nulis 

Billy : jadi dia nulis ci nulis di papan tulis nggak tahu nih kakak reni yang tahu nih coba 
ceritain kak 

Reni : nggak, dia lagi main nih sama temennya terus dia nulis nih di papan tulis terus saya 
buka kamar tapi dianya nggak ada terus saya ngelihatnya dia sedih gitu terus reni telfon 
bang billy, bang billy oca kangen mama sama bapak reni bilang gitu, nulis dipapan tulis 
ocanya nggak ada terus pas oca pulang, oca kangen bapak mama ya, oca kangen katanya 
sambil nangis  

Cipan : jadi kalau dia nggak nulis itu sebenernya mbak reni pun nggak ngeh kalau dia 
sebenernya dia sangat kangen butuh mak bapak 

Reni : kangen cuma aku beri pengertian aja sama dia sekarang kan yoga lagi sakit jadi mama 
sama bapak yang jagain disana oca sama kakak reni gitu dikasih pengertian 

Billy : jadi pas oca nulis ini kurang lebih berapa bulan kak, oca nggak ketemu mama bapak 
tuh? ya cukup lumayan lama ya  

Cipan : berbulan bulan 

Billy : karenakan oca mama, oca sama mama bapak kan deket banget jadi dia uda sangat lama 
nggak ketemu jadi dia mengutarakan dengan tulisan itu  

Cipan : bapak coba nanya ke bapak 

Wendy : jadi dari tadi kayaknya 

Cipan : bapak sebenernya meneteskan air mata 

Wendy :  be, nih kondisi emang nggak bertubi tubi sih uda lama dalam artian dulu ada sosok olga 
sebagai salah satu tulang punggung keluarga paling terutama di keluarga syahputra terus 
dulu olga kondisinya juga sedang sehat nah sekarang yang terjadi juga mungkin sekarang 
ada billy yang mulai mengantikan olga sebagai tulang punggung keluarga pasti dong ada 
momen momen ketika kayak tadi nih oca yang sebenernya juga butuh perhatiannya babe 
sama ibu tapi mau nggak mau kan babe sama ibu juga harus ngurusin olga sempet 
ngerasa capek nggak sih be? 

Nurocman: ya kalau menurut dibilang capek ya capek tapi mau bagaimana itu kan sebagai anak 
darah daging kita sendiri jadi apapun yang dilakuin oleh saya ya tetep tidak ada 
capeknya  

Wendy : nah setelah oca nulis itu di papan tulis sempet ada yang ngasih tahu nggak be ke bapak 
sama ibu 

Billy : sempet orang difotoin sama kak reni ini kan bang billy yang share di twitter jadi kaka 
reni motoin nih tek terus kak reni telfon oca nangis tuh sedih tuh blablablabla kenapa 
kenapa dia nulis coba kirimin tek oh terus billy kasih tahu bapak mama akhirnya bapak 
nelfon ke kakak reni ngomong sama oca lah waktu itu  

Cipan : babe waktu itu bagaimana begitu tahu anaknya nulis kaya gitu tuh  
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Nurocman: ya saya sedih juga karena kan dia anak bontot jadi 

Cipan : nempel ya kemana mana 

Nurocman: nah deket lah sama mama bapak gitu 

Billy : sekolah pulang pergi aja dianterin bapak  

Cipan : makanya tahu tahu berbulan bulan mak bapak hilang kamu ngerasa ada sesuatu yang 
hilang dan menurut aku itu wajar sangat wajar sebagai seorang anak bukan berarti dia 
nggak sayang sama olga tapi sebagai seorang anak umur 12 tahun itu adalah emosi yang 
mungkin terlalu banyak yang dia terima waktu itu sangat bebarengan ngertiin kakaknya 
sakit tahu tahu orang tuanya juga harus sibuk kesana tapi aku denger denger ni katanya 
olga ah olga sorry billy itu sempet stress banget nget nget nget tuh stressnya nggak pake 
banget loh tapi nget ngetnya banyak banget karena sebuah situasi yang terlalu cepet 
berubah tiba tiba yang tadinya tulang punggung berada di olga langsung turun ke billy 
keluarga sempet menyadari nggak kalau billy stress banget nget nget nget gitu? 

Nurocman: sempet 

Cipan : bapak tahu? 

Nurocman: tahu, karena semua jatohnya tulang punggungnya billy lagi  

Wendy : tapi billy sempet cerita ke babe artinya sharing ke babe pad saat billy merasa bahwa ya 
tingkat kestressannya sudah yang melebihi  

Cipan : hampir keluar dari kepala 

Nurocman: stressnya sih nggak cuman dia mengatakan bapak sekarang kan olga sakit jadi semua 
biar billy yang pikul  

Billy : ya mau nggak mau ci ini kan emang kewajiban billy dengan kondisi olga yang lagi 
kayak gini kan keluarga kan juga perlu hidup jadi kedepan apapun yang keluarga pengen 
apapun yang keluarga butuhin kalau billy bisa billy mampu billy akan penuhi 

Cipan : billy akan penuhi semuanya seperti apa yang dilakukan olga dulu ke keluarga  

Reni : soalnya kan masih ada adek kecil ya yang sekolah SMA sama SMP sama SD tiga yang 
masih sekolah 

Cipan : dan itu tadinya adalah tanggung jawab semua dari olga  

Billy : sekarang bang billy si kakak rena, kakak rena ya mau masuk sekolah nelpon bang billy 
dong “a ena mau masuk sma” sma ya? sma apa kuliah sih  

Reni : SMA  

Billy : “a ena mau masuk kuliah”  

Reni : SMA 

Billy : SMA apa kuliah sih? 

Cipan : SMA 

Wendy : bapak ilah 

Cipan : ini sisi komedinya sisi komedinya 
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Billy : si kak rena mau masuk SMA tapi wanti wanti nih a ye kalau misalkan kakak rena swasta 
tapi swastanya di SMP situ lagi tapi mahal banget kak eh a soalnya kan SMPnya yang 
sekarang ini mahal, tapi saya kesel dong eh jadi cowok jangan bloon ya pikirannya masak 
swasta sih yang negeri dong ya ini kan wanti wanti a gitu nggka pokoknya maunya yang 
negeri yauda deh 

Cipan : akhirnya dapet nggak negeri ? 

Billy : belom tahu 

Reni : belom tahu belom ujian  

Cipan : jadi misalnya dapet yang swasta  

Nurocman: uda ancang ancang istilahnya  

Cipan : oh jadi kalau uda nggak dapet uda di kasih tahu nih  

Wendy : plan B ya 

Billy : uda swasta mahal repot sininya kalau negeri kan murah enak sininya pinter 

Cipan : yauda nanti kita bakal ngobrol lagi dengan billy syahputra dengan keluarganya jangan 
kemana mana tetap di basa basi bahas sana bahas sini 

Segment 5 

Cipan : masih di basa basi bahas sana bahas sini dan tadi kita uda tanya harapan keluarga untuk 
olga apa sih pengen olga cepet sembuh cepet kembali ke layar kaca nah sekarang karena 
di depan mata uda ada billy, billy yang sekarang bisa dibilang mengambil peran olga di 
keluarga jadi kalau aku tanya harapan reni oca babe untuk billy apa? 

Reni : menjadi yang lebih baik lagi makin sukses makin sayang lagi sama keluarganya sama 
mama sama bapak sama kaka sama adiknya terus tambah sayang juga sama ababil 

Cipan : tambah sayang juga sama ababil yang sudah hadir disini, terima kasih ababil  

Wendy : luar biasa loh billy hari ini ada sekitar 30 ababil yang dateng 

Cipan :5 , 5 

Wendy : oh yang 25 dicemilin, kalau sebelum ke babe oca harapannya buat bang billy kan billy 
nih sekarang billy gantiin sekarang tugasnya kak yoga nih  

Oca : biar tambah sukses 

Cipan : sukses pastinya ya  

Wendy : sehat terus ya 

Oca : iya sehat selalu umur panjang terus uda gitu aja  

Wendy : kalau babe? 

Nurocman: kalau saya, mudah mudahan diparingi umur panjang murah rezeki banyak 
pengemarnya ya mungkin 

Cipan : billy kalau kamu sendiri pertanyaan terakhir sempat takut nggak sih kamu terlalu 
dibanding bandingin sama olga 

Billy : kalau dibandingin sama olga  
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Cipan : sempet takut nggak kamu?  

Billy : apa sih om ditanya tante dulu ya, kalau buat dibanding bandingin apa nggak sebenarnya 
sih takut nggak takut ya tapi untuk perbandingan billy masih jauh lah sama olga lah olga 
uda masuk ke dunia entertain uda puluhan tahun dia juga punya potensi jadi kalau untuk 
dibandingin billy masih jauh, billy masih perlu banyak belajar, billy masih banyak perlu 
mencontoh senior senior jadi ya pada intinya sih billy kedepan harus banyak banyak 
belajar lagi 

Cipan : yauda kalau gitu kita doakan saja semoga billy syahputra dan keluarganya diberikan 
kekuatan diberikan kesabaran karena kita tahu tidak mudah untuk berada diposisi mereka 
sekarang 

Wendy :  yak betul dan kita juga berharap semoga olga juga secepatnya sembuh kembali sama 
keluarga yang sudah sangat sangat kangen sama sosok olga dan juga buat pecinta pecinta 
olga yang sudah lama menantikan dia muncul lagi ke dunia televisi 

Cipan : yasudah kalau gitu saatnya basa basi pamit mundur tapi kita ketemu lagi pastinya 
dengan tema tema yang lebih menarik dan saya yakin dari setiap bintang tamu yang disini 
pasti anda bisa mendapatkan nilai nilai kehidupan yang bisa anda contoh di kehidupan 
anda kita ketemu lagi besok babay 

 

THE END 
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