
 
 

TERIMA “PINANGAN” SULE, ANGEL KARAMOY TAMPIL DI DUO KOMEDIAN 

GTV 
 

  

Duo Komedian program talent search yang dihadirkan GTV akan siap 

menemani kalian di setiap Minggu malam. Setiap episodenya, Duo 

Komedian akan memberikan sedikit sketsa lucu saat opening. Sketsa ini 

akan diperankan oleh beberapa juri apatis dan host dari Duo Komedian. 

Besok malam yang akan berperan yaitu ada Cak Lontong, Jarwo, Nunung, 

Sule serta perempuan cantik yaitu Angel Karamoy. Dalam sketsa, Sule akan 

berperan sebagai Sultan yang baru pulang dari Cina dan membutuhkan 

hiburan.  

 

Hiburan yang akan diberikan kepada Sultan Sule yaitu akan ada empat 

pasang komedian yang akan tampil untuk menghibur Sultan Sule dan 

memperebutkan juara untuk menuju ke babak GrandFinal. Materi yang 

akan dibawakan para peserta pada episode kali ini yaitu bercerita 

mengenai background personal atau keluarga serta aktivitas selama 

karantina. Keempat peserta tesebut terdiri dari OB Group, Ferdy Kelly, AB 

Joss serta Hay Hey.  

 



 

Selain itu, para peserta juga akan diberikan komentar oleh para juri Analis 

dan Apatis. Juri Analis yaitu orang yang akan menganalisa setiap tampilan 

dan cenderung pro terhadap penampilan para peserta. Juri Analis yang 

akan hadir besok malam terdiri dari Abdel Achrian, Arie Kriting serta Angel 

Karamoy akan hadir sebagai juri tamu dan Juri Apatis yaitu orang yang 

selalu tidak setuju dengan penampilan peserta Duo Komedian. Juri Apatis 

terdiri dari Cak Lontong, Nunung dan Jarwo.  

 

Acara ini juga akan dipandu oleh Sule,  Rina Nose dan Denny Candra yang 

pandai membangun suasana dengan lawakan mereka. Duo Komedian 

akan banyak menghadirkan momen-momen yang membuat kalian 

tertawa. Besok malam, para host juga akan meminta keempat peserta Duo 

Komedian masuk kedalam tabung hukuman dan nantinya empat pasangan 

tersebut akan diikat taal sling. Pasangan comedian yang memiliki skor 

rendah akan ditarik ke atas dan artinya akan tereleminasi. Sangat seru 

kan? 

 

Bagaimana Angel Karamoy memberikan nasihat kepada para pasangan 

komedian Duo Komedian?Pasangan komedian yang mana ya yang akan 

berhasil lanjut ke babak selanjutnya? Jangan lewatkan Duo Komedian  

hanya di GTV. Semua program GTV juga dapat disaksikan kembali melalui 

aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com 

 

#DuoKomedianGTV #komedi #koemdilucu #komedireceh #koemdian 

#caklontong #komedianindonesia #komediinindonesia #SuleFerdinan 

#CakLontong #Sulekers 


