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n Ahmad Dhani di Sidang

Menjadi
Ahmad Dhani
sekarang ini,
tentu bukan
hal yang mudah. Seorang
bintang besar
yang kini dipenjara sekaligus diadili di
tanah kelahirannya, tempat orang-orang (dulu) menyanjungnya.
Yuan Abadi,
Wartawan Radar Surabaya

SURYANTO/RADAR SURABAYA

SEMPAT RICUH: Musisi Ahmad Dhani (tengah) saat menjalani sidang lanjutan kasus dugaan ujaran kebencian
di kantor Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (12/2).

URABAYA sangat
lekat dengan Dha
ni Ahmad Prase
tyo. Lelaki yang
lebih dikenal de
ngan nama Ahmad
Dhani itu dilahirkan di ko
ta ini, 46 tahun silam. Pen
didikan ia tempuh di kota

berjuluk Kota Pahlawan
ini. Karir musiknya, juga
diawali dari kota ini dengan
membentuk band Dewa 19
yang melahirkan hit Kangen
(1992). Sejak Kangen mel
edak, ayah lima anak ini
hijrah ke Jakarta (1991).
l Ke Halaman 7

Upaya Perkuat Karir Politik
PSIKOLOG politik An
dik Matulesy menyoroti
kasus Ahmad Dhani se
bagai upaya untuk mem
bangun karir politik. Karir
itu dibangun Dhani mela
lui persoalan politik juga.
l Ke Halaman 7
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ANDIK MATULESY
Psikolog

Ahmad Dhani
memang butuh
ruang untuk membesarkan masalahnya.”

Tulis Surat ke Media dari Medaeng

Tuku kloso
gawe selametan,
tuku papat tibake
isih kurang

SELAIN kaos hitam
bertuliskan “Tahanan Po
litik”, hal yang tak kalah
viral dengan yang dilaku
kan Ahmad Dhani ialah
membuat surat terbuka
kepada media. Surat itu

Suk seloso ayo
nok pengadilan,
nontok Ahmad
Dhani disidang

Sara Wijayanto

Siapa pun tak ada yang
rela diselingkuhi pasangannya. Donwori , 36,
pun begitu. Makanya,
ketika ia menangkap
gelagat mencurigakan
Karin, istrinya, ia kebakaran jenggot. Sampai
menunggu berjam-jam di
luar hotel pun ia lakoni.

Logis
Hadapi Hantu
SARA Wijayanto sudah
jamak dikenal sebagai
salah satu selebriti yang
punya ‘kelebihan.’ Aktris
cantik kelahiran Jakarta
itu bisa merasakan keha
diran makhluk halus.

Ismaul Choiriyah,

l Ke Halaman 7
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dibuatnya ketika meng
huni Rutan Medaeng,
Waru, Sidoarjo. Dalam
surat itu, Dhani meminta
media untuk menanyakan
status penahanan yang
ditetapkan kejaksaan.

“Selama 14 hari ini te
lah terjadi salah persepsi
soal pemberitaan Ahmad
Dhani di penjara. Perlu
saya luruskan kembali,
bahwa saya, Ahmad Dhani
l Ke Halaman 7

Enam Jam Nunggu Istri
Ngamar dengan Pria Lain

SEHARUSNYA,
drama percekcokan
rumah tangga Donwori
dan Karin memantik
rasa iba. Namun, entah
kenapa jatuhnya malah
mengundang tawa.
Ceritanya terjadi
beberapa minggu yang

lalu. Saat itu, Donwori
membuntuti Karin
ngamar dengan lelaki
hidung belang di salah
satu hotel bintang empat.
“Udan-udan tak belani
marani dekne (Karin, Red)
sepeda motoran nok hotel,”
l Ke Halaman 7
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