
 

 

 

Karena menyerah bukan pilihan. 

Senin, 18 April 2016 Icha bersama para Kakak-kakak yang cantik dan 

ganteng berkumpul di Apel, Plaza Senayan XX1. AADA? Ada Apa Dengan Apel? 

Apel adalah tempat kumpul media Nobar Gala Premiere Bangkit. Oh ya hampir lupa 

bilang. Jadi hari senin itu Icha dan para Kakak mau nonton Gala Premier film 

Bangkit. Itu loh sebuah film karya dari Kaniya Pictures dan Oreima Films, 

Suryanation yang disutradarai oleh Rako Prijanto dan Reza Hidayat, Produser 

Bangkit.  

 

Yang paling menyenangkan itu waktu lagi otw menuju Gala Premiere ketika 

Icha baru selesei upload Vichanews 

https://www.instagram.com/p/BH_hGdTB1Ys/?taken-by=vivian_icha di Instagram 

dan di Likes sama Vino G Sebastian, Itu suprising banget and bikin Icha happy and 

semangat untuk nonton filem bangkit!!  

https://www.instagram.com/p/BH_hGdTB1Ys/?taken-by=vivian_icha


Why??? Because Icha ngefans banget sama Kak Vino dan juga Kak Acha. 

Icha suka banget nonton filem Indo yang pemerannya Kak Vino, Kak Acha. Icha 

ngefans sama Kak Vino, Kak Acha, dan ngefans sama Kak Giring dari dulu. Icha 

juga ngefans and suka sama lagu-lagu Kak Giring Nidji. Apalagi lagu OST Bangkit 

karya Kak Giring enak banget and keren abis! Kalau mau lihat Vichanews bisa follow 

ig icha ya di @vivian icha. Thankies, Instacha :3  

 Kalau Kak Vino, Kak Acha dan Kak Giring baca tulisan icha, mohon 

komentar dan masukannya di blog icha : travellingalaicha.wordpress.com. dan 

innovativebloggeralaicha.blogspot.co.id. Icha feeling grateful and feeling happy 

banget apabila dapet komentar dari para artis yang icha fans di blog icha :3. Apalah 

arti sebuah icha’s blog# chavoice  

Setelah sapa dan berkenalan dengan para Kakak-Kakak. Kami duduk di 

tempat press conference. Setelah itu kami daftar untuk registrasi dan tangan kami 

dicap. Seusai registrasi kami pun memasuki XX1 Plasa Senayan. Icha dapat tempat 

duduk di ujung nih. Agak sedih karena sebelah pojok Icha kosong. But yasudah lah 

ya enjoy the movie aja kan ada Kak Vino Dan Kak Acha yang jadi pemerannya. 

Sebelum film, Mc membuka komunikasi mengenai film Bangkit. Tak lama ada 

sepatah dua patah kata dari Kak Rako Prijanto selaku sutradara dan Kak Reza 

Hidayat, Produser film Bangkit. Sesudah Pak Sutradara dan Pak Produser berkata-

kata. Maka film Bangkit pun diputar.  

 

Jadi film Bangkit bercerita mengenai Banjir yang melanda Ibu Kota Jakarta 

dan menampilkan sosok Addri (Vino G. Bastian) yang mana seorang ayah yang 

bertugas sebagai tim SAR yang selalu ada setiap waktu untuk pekerjaannya dan 

juga amat sangat menyayangi keluarganya. Keluarga Addri adalah keluarga yang 

harmonis. Sedikit kerenggangan keluarga terjadi dikala Addri mulai sibuk dengan 

tugas-tugasnya mencari para korban banjir dan bencana lainnya.  

Addri selalu berhasil menyelamatkan para korban. Namun sampai di satu 

waktu, Eka tidak terselamatkan karena Addri menolong anak lain dikala hujan badai 

dan gempa terjadi. Setelah kejadian itu Istri Addri (Putri Ayudya) merasa kecewa 



dan sedih karena suaminya bukanlah pahlawan seperti yang dibilang kebanyakan 

orang. Istri Addri merasa terpuruk, kosong dan sedih karena meninggalnya Eka. 

Setelah Eka tiada. Hujan badai dan banjir terjadi lagi bagaimanakah kisah 

selanjutnya? Apakah Dwi akan menyusul Eka? Nantikan film bangkit tanggal 28 Juli 

2016 dibioskop kesayangan anda. 

Berikut foto sinopsis Bangkit Paper 

 

Icha pict taken by icha 

Beberapa pesan dalam film ini adalah kita harus bangkit dalam keadaan 

terpuruk dan down. Karena pasti ada jalan untuk bangkit dan tegak berdiri, berjalan 

kembali. Film ini juga mengandung pesan kita harus menjaga serta memperhatikan 

anggota keluarga kita agar kita tidak terlamabat dan menyesal kehilangan orang 

yang kita sayangi. 

Yang menakjubkan dari film ini adalah sosok heroik Addri serta OST Bangkit 

dari Kak Giring very amazing! Love it.   

Ditengah-tengah nonton film Bangkit tak sengaja datanglah anak kecil yang 

berjalan untuk duduk di bangku kosong disamping Icha. Ternyata Dwi!(Adriyan 

Bima). Yaudah Icha ajak ngobrol, lalu kenalan and habis film selesai kita foto bareng 

deh :3  

                

             Jepret foto icha with Dwi by @nurul_gie. Thankies for take this photo 

@nurul_gie 

Seneng bisa nonton bareng dan ngobrol sama Dwi, lucunyaa :3  Asik ngobrol 

sama Dwi :3 Thankies Dwi udah bareng foto sama Icha :3 Seusai Dwi Happy Time 

Photos. Kita kembali lagi ke @Apel untuk melihat acara press confrence. Inilah 

keasikan narsis bersama para Kakak-Kakak. Foto selanjutnya dari Kak Arul 



       

Two of photos taken by Kak Arul 

Pengen banget foto sama Kak Vino, Kak Acha, Kak Giring...:3. Kapan ya bisa 

foto sama Kak Vino, Kak Acha dan Kak Giring :3 Time must go on. Next, Di Press 

conference bertabur bintang para pemain film Bangkit. Berikut foto yang ada.  

 

Taken by cha’s pict 

 

Taken by cha pict’s 



 

Taken by Kakak Kopiers   

Boleh juga nonton Vichanews https://www.instagram.com/p/BH_dy7WBzTS/?taken-

by=vivian_icha   

Thankies Kak Arul dan Kakak-kakak lainnya for watching together. Thankies 

Bangkit film for this opportunity :3 Thankies Kaninga pictures & Oreima films, 

Suryanation for invite Icha in this Gala Premiere Movies. Thankies Kak Vino for likes 

My Vichanews. Sukses and Goodluck for BANGKIT movies 28Juli 2016. Maju terus 

Perfilman Indonesia! Icha dukung 100%. Cintai Film Dalam Negri dan tetap 

semangat!    

Berikut keasikan foto-foto bersama para Kakak-kakak yang cantik dan 

ganteng-ganteng. Ada Kak herminiyuliawati.blogspot.com , Kak Kiki, Kak Sumi, dan 

Kak nutylaraswatyproject.com, Thankies Kak Mia, Kak Kiki, Kak Sumi, Kak Nuty for 

takes photos together :3 Success and Goodluck for all :3  

                    

                         Two of photos by Icha, middle photos by Kak Kiki phone’s  

Sekian dulu travelingalaicha kali ini. Thankies cha readers atas perhatiannya 

untuk membaca cerita ala icha :3 

 

   

https://www.instagram.com/p/BH_dy7WBzTS/?taken-by=vivian_icha
https://www.instagram.com/p/BH_dy7WBzTS/?taken-by=vivian_icha

