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Justin “Drew” Bieber 

Dan Kisah hidupnya 

 

Justin Drew Bieber lahir di 

Strartford, Ontario, Kanada, 1 

Maret 1994 umur 17 tahun adalah 

penyanyi Pop dan R&B muda asal 

Kanada.  

Justin Bieber menjadi sensasi di 

Amerika Serikat pada tahun 2009 

setelah ditemukan oleh Scooter 

Braun melalui video kompetisi 

menyanyi lokal "Stratford Star" di 

Ontario yang dipublikasikan di 

YouTube oleh ibu Justin di tahun 

2007, dimana Justin meraih 

peringkat kedua. Scooter Braun, 

seorang agen pencari bakat dan 

mantan Marketing Eksekutif 

perusahaan So So Def melihat video 

ini dan memutuskan untuk 

mempertemukan Justin Bieber 

dengan Usher untuk audisi. Singel 

pertamanya yang berjudul "One 
Time", diterbitkan secara serentak 

diseluruh dunia di tahun 2009, dan 

meduduki peringkat 30 besar di lebih 

dari 10 negara. Albumnya 

pertamanya "My World" (Duniaku) 

kemudian mengikuti pada 17 

November 2009 dan menerima 

penghargaan platinum di Amerika 

Serikat, dan menjadi penyanyi 

pertama yang memiliki tujuh lagu 

dari album pertama yang 

keseluruhannya berhasil mendapat 

peringkat di Billboard Hot 100,  

 

sebuah daftar lagu-lagu terkemuka 

yang sedang digemari.  

Kepopuleran Justin Bieber 

diseluruh dunia dalam waktu singkat 

dikenal sebagai "Bieber Fever" 

(Demam Bieber) dimana julukan ini 

diberikan pada penggemarnya dengan 

obsesi yang berlebihan terhadap 

Justin Bieber. Banyak artis yang 

mengalami "Demam Bieber" 

diantaranya Jennifer Love Hewitt, 

dan Beyonce diperingatkan agar hati-

hati oleh  

 

suaminya Jay-Z, saat berfoto 

bersama Justin Bieber pada 

penghargaan Grammy ke 52.  

Walaupun dikenal akan suaranya, 

namun penyanyi ini juga mampu 

memainkan keyboards, piano, gitar, 

drum dan bahkan terompet, yang 

keseluruhannya  

Awal Kehidupan 

Justin Bieber adalah anak dari 

pasangan muda Jeremy Jack Bieber 
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(ayah) dan Patricia (Pattie) Lynn 

Mallette (ibu) dimana ibunya berusia 

18 tahun saat melahirkan Justin. 

Pasangan ini berpisah pada saat 

Justin Bieber berumur 2 tahun. Pada 

umur 4 tahun Justin didaftarkan 

pada sekolah bermain drum oleh 

ibunya dan mulai belajar piano saat 

umur 7, dan gitar pada umur 10. Saat 

disekolah menengah ia belajar untuk 

bermain terompet.  

Ayahnya kemudian menikah lagi 

dengan Erin Bieber dan memiliki anak 

perempuan dan lelaki yang menjadi 

saudara tiri Justin Bieber. Pada 

acara "Tonight Show" yang dipandu 

oleh Jay Leno, Justin 

mengungkapkan bahwa saudara 

perempuannya, Jazmyn Bieber, 

memanggilnya "Bieber"  dan ia sangat 

menyukai Pizza nanas ala Hawai.  

Pertemuan Bieber dengan Usher 

membawa dia dan ibunya pindah dari 

Ontario, Kanada ke Atlanta, Georgia, 

Amerika Serikat demi karier 

musiknya. 

Pada usia 12 tahun, Justin mengikuti 

kontes menyanyi di kotanya, 

Stratford, dan memenangkan juara 

kedua. Sejak itu dia mulai 

mendokumentasikan penampilannya 

dan mengunggahnya di Youtube, 

untuk teman-teman yang tak sempat 

melihatnya tampil. Pada beberapa 

videonya, Justin menyanyikan lagu-

lagu beberapa penyanyi ternama 

seperti Usher, Justin Timberlake, 

Ne-Yo, Chris Brown, dan Stevie 

Wonder dengan versinya sendiri.  

Scooter Braun seorang Marketing 

Eksekutif dari So So Def yang tanpa 

sengaja menyaksikan penampilannya 

di Youtube, tertarik dan mengontak 

Bieber untuk kemudian 

menerbangkannya ke Atlanta, 

Georgia untuk bertemu Usher.Usher 

yang terpesona dengan apa yang ia 

lihat kemudian menggandeng L.A. 

Reid, Ketua Island Def Jam dan 

menawarkan kontrak rekaman melalui 

label rekaman Island Record pada 

Justin Bieber yang pada saat itu 

berumur 15 tahun. Justin kemudian 

menerbitkan singelnya "One More 
Time" dan videod di tahun 2009. 

Sementara album pertamanya, My 
World, diterbitkan pada November 

2009.  

Album ini juga menampilkan Usher, 

yang juga tampil dalam video 

musiknya, "One Time". Single 

pertamanya, One Time menduduki 

posisi ke 12 dalam Canadian Hot 100 

dan posisi 26 di the Billboard Hot 

100. Bersama Miranda Cosgrove, 

Bieber menjadi salah satu presenter 

dalam 2009 MTV Video Music 

Awards tepat sebelum penampilan 

Taylor Swift. Beberapa hari 

sebelumnya, Bieber tampil 

membawakan lagu "One Time" pada 

MTV VMA Tour untuk 

mempromosikan acara tersebut. Pada 

26 September 2009, Bieber tampil 

pada acara YTV's The Next Star, 

dan mengumumkan bahwa "One Time" 

mendapatkan Platinum di Kanada. 

Pada acara yang sama Bieber juga 

mengumumkan bahwa singel 
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keduanya, One Less Lonely Girl, 
dirilis. 

My World 2.0 dan Justin Bieber: 

Never Say Never 

"Baby", single utama dari album 

keduanya yang muncul, yang mana 

dinyanyikan berduet dengan rapper 

Ludacris, dirilis pada bulan Januari 

2010 dan menjadi single hit 

terbesarnya sejauh ini, mendapat 

chart ranting lima di US, dan 

mencapai sepuluh besar di tujuh 

Negara lainnya. Single digital 

keduanya, "Never Let You Go", dan 

"U Smile" merupakan hit tigapuluh 

besar pada US Hot 100, dan 

duapuluh besar di Kanada. Itu muncul 

yang pertama di US Billboard 200, 

membuat Bieber, artis penyanyi solo 

termuda untuk mencapai chart 

teratas sejak Stevie Wonder in 

1963. Album My World 2.0 juga 

muncul pada nomer satu di Canadian 
Albums Chart, Irish Albums Chart, 
dan Australian Albums Chart, dan 
New Zealand Albums Chart dan 

mencapai sepuluh besar di limabelas 

mempromosikan albumnya, Bieber 

mucul menghadap beberapa orang 

atau langsung di program termasuk 

The View, Kids Choice Awards 2010, 

Nightline, The Late Show with David 
Letterman, The Dome (televisi) dan 

106 and Park. Pada April 2010, 

Bieber merupakan tamu dari konser 

musical Saturday Night Live. Pada 4 

Juli 2010, Bieber tampil di Macy's 

Fourth of July Fireworks 

Spectacular di New York City. Single 

kedua dari album My World 2.0, 

"Somebody to Love", dirilis pada 

April 2010, dan versi lainnya atau 

remix dinyanyikan dengan mentor 

Bieber yaitu Usher. Pada Juni 2010, 

single itu mencapai nomer 15 di 

Billboard Hot 100. 

ccPada 23 Juni 2010 tur Bieber 

dimulai di Hartford, Connecticut, 

untuk mempromosikan My World dan 

My World 2.0. Pada Juli 2010 media 

Toronto Sun Kanada mengumumkan 

bahwa Bieber merajai pencarian 

terbanyak untuk selebritis melalui 

mesin pencari seperti Google di 

Internet. dan video musiknya "Baby", 

mengungguli musik video Lady Gaga, 

"Bad Romance" dan menjadi video 

terbanyak yang pernah dilihat di 

YouTube. Pada September 2010, 

Bieber mendapatkan 3 persen dari 

seluruh lalu lintas di Twitter, sebuah 

situs jejaring sosial .  

Pada Juli 2010 Justin merekam 

albumnya di New York City. 

Dikarenakan Justin mengalami 

peralihan suara akibat pubertas, 

suara di albumnya menjadi lebih 

mendalam dari dibandingkan 

suaranya saat merekam album 

pertamanya. Penyanyi serta penulis 

lagu Inggris Taio Cruz memberikan 

informasi pada Juli 2010 bahwa ia 

sedang menulis lagu untuk album 

Bieber selanjutnya. Sementara 

produser genre Hip hop Dr. Dre 

menelurkan dua lagu dengan Bieber 

pada Juli 2010 namun lagi tersebut 

belum ditentukan akan mengisi album 

yang mana. Bieber tampil 

menyanyikan "U Smile", "Bavby," dan 
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"Somebody to Love" di MTV Video 

Music Awards 2010 pada 12 

September 2010.  

 

 

 Bieber tampil pada Justin 

Bieber bersama patung lilinnya 

di Museum Madame Tussauds. 

Bieber mengumumkan pada Oktober 

bahwa dia akan merilis album akustik 

yaitu My Worlds Acoustic. Itu dirilis 

pada Black Friday di United States 

dan keistimewaan versi akustik dari 

album di lagu pada album sebelumnya, 

dan dia juga merilis single pada 

album ini dan juga lagu baru yaitu 

"Pray". 

Selain itu, film biografi pertama 

Justin, Never Say Never, dirilis pada 

Februari 2011, namun review yang 

didapatkan sangatlah negatif. Rata-

rata kritikus memberikan satu atau 

dua bintang dari total lima atau 

sepuluh bintang, meskipun 

peredarannya dibioskop lumayan 

lancar. Bahkan di IMDB, film ini 

hanya dapat nilai 1.1 dari total 10. 

Pada 15 Maret 2011, patung lilin 

Justin Bieber telah diremiskan di 

Museum Madame Tussauds, namun 

agaknya tidak semirip aslinya dan 

banyak yang kecewa termasuk para 

fansnya, namun Justin Bieber sangat 

bangga.  
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V Daftar Pemenang 
Grammy Award 2011 

 

Song of The Year : Need You Now - 
Lady Antebellum 
Album of The Year : THE SUBURBS 
- Arcade Fire 
Best New Artist : Esperanza 
Spalding 
Record of The Year : Need You 
Now - Lady Antebellum 
Best Female Pop Vocal 
Performance :Bad Romance - Lady 
Gaga 
Best Male Pop Vocal Performance : 
Just The Way You Are - Bruno Mars 
Best Female Country Vocal 
Performance : The House That Built 
Me - Miranda Lambert 
Best Pop Performance by a Group 
or Duo with Vocals : Hey, Soul Sister 
(Live) - Train 
Best Pop Collaboration with Vocals 
: Imagine - Herbie Hancock, Pink, 
India.Arie, Seal, Konono No 1, Jeff 
Beck & Oumou Sangare  
Best Pop Vocal Album : THE FAME 
MONSTER - Lady GaGa 
Best Country Song : Need You Now 
- Lady Antebellum 
Best Country Album : NEED YOU 
NOW - Lady Antebellum 
Best Rock Song : Angry World - Neil 
Young 
Best Rock Album : THE 
RESISTANCE - Muse 
Best R&B Song : Shine - John 
Legend & The Roots 
Best R&B Album : WAKE UP! - John 
Legend & The Roots 
Best Contemporary R&B Album : 
RAYMOND V RAYMOND - Usher 

Best Rap Song : Empire State Of 
Mind - Jay-Z & Alicia Keys 
Best Rap Album : RECOVERY - 
Eminem THE WINNER 
Best Compilation Soundtrack 
Album for Motion Picture, 
Television or Other Visual Media : 
CRAZY HEART - Various Artists - 
THE WINNER 
 
 
 
 
 
By: Savita Ika Sari 



 

SMASH : Haters are Secret Fans 

 

Pertama kali muncul , Bisma , 

Rangga ,Morgan,Dicky,Rafael,Reza 

dan Ilham langsung jadi perhatian 

banyak orang.Soalnya pas K-Style lagi 

booming di sini, tiba-tiba SM*SH 

tampil dengan gaya yang mirip banget 

sama boyband Korea.Mulai dari 

pakaiannya ,cara nge-dance ,sampai 

jumlah anggota mereka yang 

banyak.Nggak salah dong kalau 

boyband ini langsung dicap follower , 

sampai ada sejumlah orang yang 

disebut haters sama mereka. 

 Memang sih beberapa tingkah 

haters ini ada yang keterlaluan.Pernah 

waktu lagi manggung,sebagian besar 

penonton cowok ngacungin jari tengah 

ke para personel SM*SH.Lucunya,pas 

band yang ditunggu tampil dan 

ngebawain lagu I Heart You ,penonton 

kaget banget tuh. “Semua penonton 

kayak shock dan ngerasa 

bersalah.Sikap mereka langsung 

berubah drastis dan malah ikutan 

nyanyi lagu kita” Ujar Bisma. 

 Sikap dan komen negatif ini 

nggak bikin SM*SH jadi down terus 

minder.Justru mereka malah makin 

semangat membuktikan diri sebagai 

boyband yang beda dan punya cirri 

khas sendiri. “Kita memang 

terinspirasi dari boyband Korea,tapi 

bukan ngikutin.Buat musik,kita lebih 

ke hip hop new style dari 

Amerika,kalau style baru kita ngambil 

dari Korea” Kata Bisma. 

 Tapi nggak semua orang sebel 

sama boyband asal Bandung 

ini.Mereka juga punya fans fanatik 

yang biasa disebut 

SM*SHblast.Adanya pro dan kontra 

ini sama sekali nggak jadi masalah tuh 

buat mereka. “Boyband besar sekelas 

Backstreet Boys aja masih ada yang 

nggak suka kok,apalagi kita yang 

masih baru”ucap Rafael.Buat mereka 

HATERS ARE SECRET FANS 

.Buktinya,orang-orang yang bilang 

nggak suka tetep saja memperhatikan 

bahkan hapal lagu mereka.  



 
 

 

 

 

  



 
 

Vierra 

Berawal dari Internet 

 

Vierra merupakan sebuah grup musik asal Indonesia yang dibentuk pada November 

2008. Grup musik ini beranggotakan 4 orang yaitu Kevin Aprilio (piano/keyboard), Widy 

Soediro Nichlany (vokal), Raka Cyril Damar (gitar), dan Satryanda Widjanarko (drum). 

Memiliki pemain bass tambahan bernama Deryansha Azhary yang hanya sementara 

di Vierra. Genre musik band ini adalah powerpop, pop rock, dan beberapa lagu 

terinspirasi dari musik remaja Disney seperti Demi Lovato, Jonas Brothers , Westlife . 

Vierra memiliki sebuah fans club yang bernama Vierrania yang dibentuk pada Maret 

2009. 

The Story 

 Awalnya Kevin menggunakan nama Andante untuk band yang didirikannya 2008 
lalu. Merasa kurang cathy terdengar ditelinga kemudian Tryan mengusulkan 
menggunakan VIERRA sebagai pengganti nama bandnya yang berarti ‘Empat’.  

Persahabatan mereka dimulai melalui internet. Dengan menggunakan situs 
pertemanan,  Tryan yang lebih dulu sudah berteman dengan Kevin mengenalkan Raka 
kepada Kevin. Setelah setuju untuk mendirikan sebuah band, kemudian mereka mencari 
satu orang lagi untuk mengisi posisi vocal. Lalu Raka pun mengenalkan Widy kepada 
Tryan dan Kevin juga melalui situs petemanan yang sama. Merasa karakter vocal Widy 
yang tinggi dan lembut cocok dengan konsep musik VIERRA, akhirnya gadis kelahiran 
1990 ini pun masuk sebagai vokalis VIERRA. 

Personil dan konsep musik sudah ada, kini tinggal membuat demo dan mengirimnya ke 
perusahaan rekaman. Dengan bermodalkan sebuah demo, Kevin memberanikan diri 
mengajukan demo CD-nya ke salah satu perusahaan rekaman di Indonesia, yaitu Musica 
Studio’s. Tetapi setelah pihak Musica Studio’s mendengarkan demo VIERRA, pihak Musica 
Studio’s kurang setuju dengan konsep musik yang dibawakan Kevin dan kawan-kawan 
karena musik Vierra saat itu kurang pas jika dibawakan anak-anak seusia mereka. Tak 
merasa gentar, Kevin, Widy, Tryan dan Raka kembali bermusik dan membuat karya 
yang lebih ‘jujur’. Dan untuk kedua kalinya VIERRA kembali mengajukan demo-nya ke 
Musica Studio’s, akhirnya pihak Musica Studio’s setuju untuk merilis album VIERRA. 

 

Vierra adalah band Asia pertama yang mempunyai penggemar terbanyak di 

fanspage official mereka di Facebook.  

Vierra pernah membintangi beberapa iklan, seperti: 

 Mountea (2009 dan 2010) 

 Honda Scoopy (2010)  
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 Insert 7th Anniversary (2010)  

 Nissan March (2011) bersama Pevita Pearce dan Donita 

 Hyundai i10 (2011) bersama Asmirandah Agnes Monica Samuel Zylgwyn 

dan Chelsea Olivia 

 Air Asia (2011) bersama Iwan Fals dan Gita Gutawa 

 VitaCharm (2011) 

 Yakult Ace (2011) 

 Suzuki APV (2011) bersama Seventeen Band 

 Electronic City (2011) 

 Pioneer (2012)   

My First Love adalah sebuah album musik utama karya Vierra. Dirilis pada 

tahun 2009. Lagu utamanya di album ini ialah Dengarkan Curhatku. 

Dengarkan Curhatku adalah lagu pertama dari grup musik ini, dan berhasil 

melambungkan nama Vierra ke kancah musik tanah air di Indonesia. Lagu ini 

telah menduduki Top 1 di beberapa channel musik di televisi, dan sekurang-

kurangnya 30 channel radio posisi 1 nya pernah didapatkannya. Lagu kedua 

yang dirilis Vierra adalah Bersamamu. Karena lagu ini masih Ongoing, lagu ini 

juga masih berada di pertengahan chart di beberapa channel musik di televisi, 

namun, telah berhasil juga mendapatkan posisi 1 di beberapa channel radio. 

Studio Album 

Tahun Judul Posisi Angka Penjualan 

2009  My First Love 2 52,700 Kopi 

 

Lagu Studio 

Tahu

n 

Judul Albu

m 

MTV 

Ampuh 

Inbox On 

The 

Spot 

Dahsya

t 

Radio 

Airpla

y 

2009  Dengarkan 

Curhatku  

My 

First 

Love 

1 (4 

Minggu

) 

1 (1 

Minggu

) 

1 (2 

Minggu

) 

1 (14 

Hari/2 

Minggu) 

1 (9 

Minggu

) 

2009  Bersamam

u 

My 

First 

Love 

1 (2 

minggu

) 

4 1 (2 

Minggu

) 

1 (14 

Hari/2 

Minggu) 

1 (8 

Minggu

) 

2009  Perih  My 

First 

Love 

- - - - 1 (3 

Minggu

) 

2009  Rasa Ini  My 

First 

Love 

- - - - 1 (6 

Minggu

) 

2009  Jadi Yang 

Kuinginka

My 

First 

- - - - - 
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n Love 

2009  Seandainya  My 

First 

Love 

- 1 - - - 

 Lagu Rasa Ini dirilis pada 26 Desember 2009, lagu ini didedikasikan untuk 

memperingati 5 tahun Tsunami Aceh dan Sumatera Utara pada 2004. Cover 

single ini bergambar peta Aceh dan Sumatera Utara. 

 

Love, Love and Love adalah sebuah album musikutama karya Vierra. Dirilis 

pada tahun 2011. Dan Launching pada tanggal 23 Februari 2011. Lagu 

utamanya di album ini ialah Takut. Single kedua dari album ini adalah Terlalu 

Lama yang siap dirilis. 

1. "Takut"     

2. "Terlalu Lama"       

3. "Kesepian"       

4. "Pertemuan Singkat"       

5. "Pertanda Cinta"       

6. "Semua Tentangmu"       

7. "Hidup Matiku"       

8. "Don't Cry"     

9. "Di Sisimu"      

10. "Deg-Degan"  

11. "Kepergianmu"  

12. " Cantik"  

 

By: Savita Ika Sari 
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Vierra - Kesepian lyrics 

 

dimana kamu dimana, di sini, bukan 

kemana kamu kemana, ke sini, bukan 

katanya pergi sebentar, ternyata lama 

tahukah aku sendiri menunggu kamu 

 

reff: 

jangan kau pergi-pergi lagi 

aku tak mau sendiri 

temani aku tuk sebentar saja 

agar aku tak kesepian 

 

katanya pergi sebentar, ternyata lama 

tahukah aku sendiri menunggu kamu 

 

reff2: 

jangan janji-janji terus 

aku tak mau kau bohong 

temani aku tuk sebentar saja 

agar aku tak kesepian 

SM*SH – Senyum dan Semangat 

Sempat merasa sedih karena sering dibuli 

Pernah jadinya malu karena dicibir mulu 

Bukannya ku tak mengelak kata-kata yang kasar 



 
 

Bukannya ku tak peduli  semua caci dan maki 

  

Senyuman ku tak akan pernah luntur lagi 

Singing all day long 

Semangat ku tak akan pernah patah lagi 

 Dancing all night long 

 

Gak ada lagi geki ada kamu di hati 

Hidup cuma sekali marilah kita happy 

 Awalnya ku tak menganggap kata senyum darimu 

Akhirnya ku bahagia menari kita bersama 

  

Senyuman ku tak akan pernah luntur lagi 

Singing all day long 

(Singing all day long) 

Semangat ku tak akan pernah patah lagi 

 Dancing all night long 

Dancing all night long 

Dancing all night long 

Dancing all night long 



 
 

  

Tak peduli ku dibuli Omongan lu gue beli 

Cacian lu gue cuci Dengan senyuman prestasi 

 Tak pernah ku malu karena cibiranmu 

Ku jadikan motivasi untuk maju 

No more mellow say no to galau 

No more to say no to hear 

  

 Let’s dance together all night long 

Let’s dance together all night long 

Let’s dance together all night long 

Let’s dance together all night long 

  

Senyuman ku tak akan pernah luntur lagi 

Singing all day long 

(singing all day long) 

Semangat ku tak akan pernah patah lagi 

Dancing all night long 

 

Senyuman ku tak akan pernah luntur lagi 



 
 

Singing all day long 

Semangat ku tak akan pernah patah lagi 

Coz you bless me up 

 

  



 
 

SM    SH 

Siap Terima Kritik Apapun 

Boy band satu ini bukan berasal dari Korea Selatan,meski 

penampilan para anggotanya mengingatkan kita kepada Super 

Junior,Shinee , 2PM dan Boyband – Boyband lain dari negeri ginseng 

itu.SM*SH (Dibaca SMASH) adalah boyband asli asal negeri 

sendiri,tepatnya dari Bandung. 

SM*SH bikin heboh akhir-akhir ini karena video music mereka, “I 

Heart You” (yang penggalannya liriknya,…You know me so well…) yang 

merupakan sekumpulan cowok bertampang oriental,memakai kostum 

serupa tapi tak sama dan bernyanyi sambil nge – dance.Apakah SM*SH 

ingin meniru boyband-boyband Korea Selatan yang tahun ini lagi naik 

daun banget di Asia? 

“Oh,nggak kok.Niat kami hanya pengen memunculkan kembali 

boyband di Indonesia dengan konsep nyanyi dan full dance.Konsep video 

“I Heart You” yang berlatar belakang putih pun maksudnya bukan mau 

meniru siapapun,tapi pengen memperlihatkan bahwa kami baru dan fresh 

dan juga menonjolkan muka kami sebagai pendatang baru di dunia music” 

Jelas Bisma.Btw,para personel SM*SH terdiri dari Rafael (24), Rangga 

(22),Morgan (20),Dicky (17),Reza (16) dan Ilham (15).Semuanya sekolah 

dan kuliah di Bandung kecuali Morgan yang kuliah di Jakarta. 

Oiya,apakah inisial SM*SH ada artinya? 

“Seven Men and Seven Heroes.Kami ingin menginspirasikan anak muda 

untuk berkarya.Kami ingin menjadi pahlawannya anak-anak 

muda.Manajemen (star signal) yang memilihkan nama ini” kata 

Ilham.Boyband yang mengusung aliran pop dance ini terbentuk tanggal 10 

April 2011.Para personelnya dipilih berdasarkan audisi tertutup,dengan 

criteria minimal harus bisa bernyanyi dan menari. 



 
 

 Banyak pujian.dan nggak sedikit kritik ditujukan untuk 

SM*SH.Pujian karena tampil beda di tengah maraknya band-band baru di 

tanah air,kritikan karena penampilan mereka yang berbeda yang berbeda 

itu dianggap nggak orisinil alias nyontek boyband-boyband Negara lain. 

“Setiap kritik kami tanggapi dengan senyuman.Pro kontra itu biasa,tapi 

bagaimana cara kami menghadapinya itu yang luar biasa.Banyak yang 

tadinya nggak suka SM*SH sekarang jadi suka.Atau bilang gak suka tapi 

lalu HAFAL lagu kami.Mereka mungkin belum kenal kami ya”Komen 

Rangga. 

 Lagu “I Heart You”,kalau kamu dengarkan baik-baik ternyata bikin 

kecanduan lho.Liriknya yang ringan dan musiknya yang riang membuat 

lagu ciptaan Sogi “Extravaganza”,Decil Prapanca dan Buni D`Looney ini 

terasa segar di telinga.Jadi buat kamu yang udah nge –judge negative 

duluan tentang SM*SH,coba deh berpikir ulang sambil mendengarkan 

lagu “I Heart You”.Bakal banyak lagu,Dance dan Video music ala SM*SH 

yang bakal hadir tahun depan.So Prepare!  

 

By : Shaskia Rafsanjani M. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

♫  Pensi di Spenma ♫ 

 

Pada hari Sabtu,11 Juni 2011 nanti akan diadakan “PMS” atau dengan kata lain 

“Pensi Musical Spenma”.Acara ini diadakan dalam rangka perpisahan kelas 

9.Acara ini diadakan di aula SMPN 5 sendiri dan di lapangan SMPN 5. 

 Acaranya pun dijamin seru, karena akan dihadiri oleh beberapa artis 

nasional dan 1 artis internasional,Untuk acara yang ada di Aula SMPN 5 akan di 

meriahkan oleh penampilan siswa-siswi SMPN 5 sendiri,mulai dari Band, 

Karawitan, Drama Musical dan masih banyak lagi,serta dimulai dari pembukaan – 

pengumuman dan perpisahan kelas 9.Untuk acara yang diadakan di lapangan di 

SMPN 5 Malang akan diisi beberapa artis ,seperti Vierra ,Afgan dan 1 artis 

International yaitu JUSTIN BIEBER .Masing-masing dari mereka akan 

menyanyikan 2 lagu.Tentu saja acara yang menampilkan para artis tersebut dapat 

dihadiri dengan cara membeli tiket Rp 30.000 / tiket untuk siswa-siswi SMPN 5 

Malang dan Rp 1.750.000 /tiket untuk semua orang selain warga SMPN 5 Malang 

(hanya 30 tiket). 

 Wow…pastinya semua murid ingin datang ke acara ini bukan? , Jadi datang 

ya,karena selain acara-acara yang disebut “MBM” masih banyak acara yang 

seru.So… dateng ya    

By : Savita Ika Sari 

 

 


