
SCRIPT   : EKSIS 
Host   : Indra Herlambang 
Guest Star  : Tarra Budiman dan Gya Sadiqah 
Episode  :   
Date Shoot  : 15 Januari 2018 
 
 

SEGMENT 1 

1. OBB 

2. Opening Gimmick 

Sedang diadakan Audisi Boyband baru. Jurinya adalah entertain yang sudah sangat 

berpengalaman di dunia hiburan, Indra Herlambang. Peserta pertama hari ini 

adalah Johan. Saat disuruh menampilkan bakatnya, dari nyanyi, ngedance sampai 

lipsync ternyata gagal semua. Dan secara fisik tidak menjual. Saat Indra mulai 

hopeless, munculah peserta kedua audisi yang auranya sangat positif, Tarra. 

Ternyata Tarra sangat jago untuk nyanyi, ngedance dan lipsync. 

Property: speaker, kursi juri 

Wardrobe: Hip Hop Style (Indra dan Johan) 

3. Chit-chat: Percintaan 

- Bisa dibilang pacaran kalian ini cukup singkat ya, baru 8 bulan dan memutuskan 

untuk menikah. Apa sih yang membuat Tarra tergila-gila dengan Gya? 

- Gya, apakah Tarra ini sosok yang romantis? Ceritain dong ke pemirsa Eksis 

- Kalian berdua ini sebelum pacaran dan memutuskan menikah, statusnya adalah 

teman. Lalu Tarra intens mendekati Gya, dan bahkan sampai nyamperin ke 

Bandung ya? Boleh dong share ke kita 

- Apakah ada support dari sepupu Gya, Raffi Ahmad kepada Tarra? Apakah Raffi 

mendukung dari awal hubungan kalian ini? 

- Ada gak sih perbedaan satu sama lain sebelum dan setelah menikah? Apakah ada 

hal-hal yang bikin shock atau ilfil gitu? 

- Rencana menunda anak atau langsung pengen punya anak? Mau punya berapa 

anak nih? 

4. Home Montage 

5. Hooker  

 



6. Next on 

7. Bumper out 

 

SEGMENT 2 

8. Bumper in 

9. Home Montage 

10. Chit-chat: Koleksi Baju dan Sepatu 

- Banyak banget ya koleksi sepatu Tarra dan Gya. Tunjukin dong sepatu yang paling 

banyak perjuanganya dalam mendapatkannya. 

- Paling mahal yang mana nih?  

- Trus yang paling sesuai karakter kalian berdua yang mana? Coba tunjukin ke kita 

- Pasti ada dong baju dan sepatu yang dibelikan satu sama lain. Yang mana nih? 

11. TRAVELLING (naek motor) 

Indra terpana melihat beberapa koleksi motor Tarra. Maka munculah ide buat 

travelling naek motor. 

 

Tapi yang jadi pertanyaan adalah jika Tarra naek motor berdua dengan Gya, trus 

Indra naek motor dengan siapa? Jreng.. Jreng munculah Johan yang dengan 

sukarela dan senang hati untuk memboncengkan Indra 

 

2nd plan: yang travelling naek motor cuma Tarra & Indra 

12. Hooker  

Indra dan Ustad Solmed kembali kerumah 

Host hook to next segment 

13. Next on 

14.  Bumper Out 

 

 

 

 

 



SEGMENT 3 

15. Bumper in 

16. GEMES (Games Eksis) 

Indra memberikan challenge ke Tarra: 

 

Ada fishbowl yang isinya beberapa kertas dan itu adalah tantangan untuk Tarra. 

Tarra harus memilih beberapa gulungan kertas dan melakukan tantangan sesuai 

yang dia ambil. Gulungan kertas itu berisi: 

- Menyanyi sambil main gitar 

- Ngerayu pake kata-kata romantis 

- Push up sambil bilang: “i love you” 

- Angkat Gya sambil gantian angkat kaki 

 

Property: fishbowl, gulungan kertas 

 

*NOTE: habis selesai games, Indra melihat foto Tarra dan alm. Olga Syahputra. Lalu 

Indra mengajak Tarra untuk Curhat di Balik Selimut. -Gya tidak ikut, karena dia 

ingin menyiapkan bahan-bahan untuk masak di segmen selanjutnya- 

17. Curhat di Balik Selimut: Rindu sosok alm. Olga Syahputra 

- Sudah dua tahun lebih alm. Olga Syahputra meninggalkan kita semua. Apakah 

Tarra masih sering menengok makan almarhum? 

- Apakah benar almarhum adalah salah satu orang yang berperan dalam 

kesuksesan karir Tarra? 

- Ada gak sih barang dari almarhum yang bisa Tarra tunjukin ke pemirsa Eksis? 

- Setelah almarhum tiada, tiba-tiba Tarra keluar dari manajemen yang selama ini 

menaungi Tarra dan almarhum. Banyak pro-kontra muncul, bahkan Tarra dibilang 

"kacang lupa kulitnya". Apa tanggapan Tarra mengenai ini? 

- Apa hal yang paling Tarra rindukan dari sosok almarhum?  

18. Hooker 

19. Next On 

20. Bumper Out 



SEGMENT 4 

21. Bumper in 

22.  MAKSIS (Masak ala Eksis) 

Indra memberikan tantangan kepada Gya, karena kabarnya Gya lagi demen masak 

akhir-akhir ini. Dan makanan yang dimasak Gya adalah: 

 

"Capcay" 

 

Bahan-bahan: 50 gr wortel, iris serong tipis, 100 gr kembang kol, iris per kuntumnya, 

100 gr daun kol, iris 3x3 cm, 100 gr jamur merang, belah dua tiap kuntumnya, 100 gr 

sawi putih, iris 2 cm, 100 gr udang kupas, 100 gr fillet ayam, iris 2 cm, 5 batang daun 

bawang, iris 2 cm, 5 batang seledri, iris 2 cm, 6 batang sawi hijau, iris 2 cm, 6 batang 

buncis, iris 2 cm, 2 buah tomat, potong menjadi 4 bagian, 200 ml air  

Bumbu: 2 siung bawang putih, geprek, 1 sdm minyak wijen, 1 sdt lada bubuk, 3 sdm 

saus tomat, 1 sdt garam, ½ sdt gula pasir 

23. Chit-chat: Harapan 

- Keinginan jangka panjang untuk Tarra dan Gya? 

- Apa rencana selanjutnya di dunia entertainment? 

24. Dikenang Sayang 

Host memberikan kenang-kenangan dari eksis untuk artis. 

- Selfie time (foto bareng artis untuk album eksis) 

- Hadiah kenang-kenangan dari eksis berupa sketsa 

Property: 

- kenang kenangan untuk bintang tamu  

- Kamera polaroid dan isi 

- Album untuk eksis 

25. Closing Host  


