Maria Simorangkir Berjaya di
Indonesian Idol 2018

Maria Simorangkir tampil di panggung
Result and Reunion Show Indonesian Idol
2018 yang digelar di Ecovention Taman
Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Senin
(23/4). (Foto: LintasMedan/ist)
Jakarta, 23/4 (LintasMedan) – Penyanyi asal Kota Medan Maria
Simorangkir akhirnya berjaya di Indonesian Idol 2018, setelah
empat bulan lebih bersaing di ajang pencarian bakat tersebut.
“Indonesia, inilah final result. Saya ingin bertanya, siapakah
yang layak memegang gelar Indonesian Idol 2018. Apakah Abdul
yang bakatnya sampai menarik perhatian 4 musisi Internasional,
ataukah yang layak memegang predikat Indonesian Idol 2018
adalah Maria, yang mendapat sebutan penakluk lagu sulit diva
dunia?,” kata presenter Daniel Mananta dalam Result and
Reunion Show Indonesian Idol 2018, di Jakarta, Selasa dini
hari.
Mendengar namanya disebut, Maria yang saat itu berdiri di sisi
Abdul, sempat mengekspresikan wajah terkejut.

Senyum bahagia pun langsung merekah diiringi tepuk tangan
meriah dari penonton di Ecovention Hall, Ancol, Jakarta Utara.
Abdul yang otomatis menjadi runner up secara sportif langsung
memeluk Maria sebagai ucapan selamat.
Maria merupakan kontestan termuda di Indonesian Idol 2018,
usianya baru 16 tahun.
Ia dikenal dengan karakter suaranya yang powerful dan selalu
bisa menaklukan lagu-lagu yang ia nyanyikan dengan apik dan
memukau.
Maria mengalahkan rivalnya, Ahmad Abdul yang juga memiliki
suara yang khas.
Kemenangan ini didapatkan oleh Maria atas hasil poling
penonton dan penggemarnya. Malam ini Abdul tampil menawan
dengan membawakan lagu “Won’t Go Home without You” yang
dipopulerkan oleh Maroon 5, sedangkan Maria tampil sempurna
saat menyanyikan “Stand Up For Love” dari Destiny’s Child.
Pada sesi berikutnya kolaborasi Ahmad Abdul-Glenn Fredly
membawakan lagu “Kasih Putih” yang di-medley dengan “Hikayat
Cinta” yang dipopulerkan Glenn Fredly bersama Dewi Perssik
juga disambut standing ovation para
Selanjutnya masih ada duet Maria Simorangkir bersama Sandhy
Sondoro yang membawakan lagu “Tak Pernah Padam” yang di-medley
dengan lagu “Gejolak Cinta” milik Indah Dewi Pertiwi feat
Sandhy Sondoro juga mampu memukau para juri.
Atas kemenangan itu, Maria berhak mendapatkan hadiah berupa
uang tunai Rp 150 juta dan satu unit mobil, sedangkan Abdul
selaku runner up mendapat hadiah Rp 100 juta dan satu unit
mobil.
Maria juga berhak atas hadiah rekaman di Universal Music
Indonesia.
Maria Simorangkir, lahir di Medan, Sumatera Utara, 7 Oktober

2001
Gadis belia yang memiliki kulit eksotisme atau yang sering
disebut dengan kulit sawo matang ini sejak usia 2,5 tahun
sudah menunjukkan bakat jadi seorang menyanyi.
Saat usia masih 12 tahun, Maria yang bernama lengkap Maria Dwi
Permata Simorangkir ini pernah mengikuti ajang Indonesian Idol
Junior 2014 dan berhasil masuk 5 besar.
Ayahnya yang bernama Maringan Simorangkir dan Ibunya, Rohani
Simanjuntak selalu tampak mendukung bakat putrinya sejak ajang
Indonesian Idol Junior 2014. (LMC-03/AN)

