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Ini Dia Pernikahan Rp 606 Miliar
Harry Resmi
Nikahi Markle

Pangeran Harry res
mi menikahi kekasihnya,
Meg han Markle. Royal
wedding digelar di St Geor
ge Chapel, Sabtu siang
(19/5) waktu setempat.
Meghan Markle didam
pingi Pangeran Charles,
ayah Pangeran Harry saat
berj alan menuju altar.
Soal hal ini, ayah Meghan
Markle, Thomas Markle
pun buka suara.
Dilansir TMZ, kemarin,
Thomas Markle mengaku
telah berkomunikasi de
ngan anaknya soal ini. Se
belum istana mengumum
kan, Thomas mengaku
telah dihubungi Meghan
dan Harry.
Thomas mengatakan
kepada Meghan bahwa
dirinya bangga dan merasa
terhormat, karena Meghan
akan didampingi Pangeran
Charles saat berjalan ke
altar. “Aku merasa terhor
mat Pangeran Charles
akan mengantarkanmu ke
altar,” kata Thomas Markle
kepada Meghan Markle.
Pernikahan putra kedua
Pangeran Charles dan
Lady Diana itu mengha
biskan dana sekitar 32
juta pound sterling atau

sekitar Rp 606 miliar.
Dana paling banyak, justru
bukan untuk resepsi. Me
lainkan untuk biaya pe
ngamanan selama digelar
nya resepsi.
Total biaya pengamanan
sekitar 30 juta pound
sterling atau sekitar Rp
568 miliar. Sementara re
sepsinya hanya
menghabis
kan Rp
38 mi
liar.
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keduanya masuk da
lam 10 besar pesta perni
kahan termahal di dunia
di sepanjang masa.
Tidak seperti Pangeran
William yang memutuskan

Sule

untuk tidak mengenakan
cincin saat menikahi Kate
Middleton layaknya tradisi
keluarga kerajaan, Pange
ran Harry kembali mendo
brak tradisi dengan me

Sebut Ada Pihak Ketiga
Gugatan perceraian yang
dilayangkan Lina kepada suami
nya, komedian Sule masih men
jadi bahan perbincangan. Sule
pun, kini, sedikit blak-blakan
soal rumah tangganya yang ter
ancam kandas itu. Ia menduga
ada pihak ketiga yang bikin istri
nya panas, hingga melayangkan
gugatan cerai ke Pengadilan Aga
ma (PA) Cimahi, Jawa Barat.
Dalam pernyataannya, Sule
juga meyakini bahwa rumah
tangganya masih bisa selamat.
Ia merasa hanya ada kesalah
pahaman dengan sang istri.
“Saya yakin pemberitaan yang
sekarang lagi ramai, insya Allah
lah nggak akan terjadi. Saya
juga tetep mempertahankan ru
mah tangga saya, apapun yang
terjadi dan saya tidak pernah
mendakwa orang-orang yang
ingin menghancurkan keluarga
saya, ikut campur urusan ke
luarga saya.
Karena saya yakin istri saya
nggak mungkin seperti itu. Ka
rena ada mungkin orang-orang
pihak ketiga yang buat istri saya
panas,” papar pemilik nama asli
Entis Sutisna itu di Jakarta,
Jumat (18/5). (kho/opi)
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BAHAGIA: Pangeran Harry dan istrinya, Meghan Markle.

mutuskan untuk bertukar
cincin dengan Meghan
Markle saat upacara per
nikahan mereka.
Situs resmi kerajaan
baru saja mengumumkan

Park Shin-hye

detail cincin yang akan di
kenakan, baik oleh Pange
ran Harry maupun Meghan
Markle.
Keduanya telah memper
cayakan Cleave and Com

Drama Baru dengan
Karakter Beda

Park Shin-hye punya kabar
baik. Saat ini ia sedang mem
persiapkan drama baru. Judul
nya Memories of The Alhambra.
Saat hadir di siaral live sebuah
acara, perempuan 28 tahun itu
menjawab sederetan pertanyaan
dari penggemarnya. Shin-hye
juga turut membahas soal drama
yang akan dibintanginya itu.
Shin-hye menyebutkan kalau
dia belakangan begitu sibuk.
Meski begitu, ia tetap berusaha
untuk mempersiapkan proyek
barunya itu dengan baik.
“Aku akan segera berangkat
(ke Spanyol, Red). Waktunya ha
nya tinggal beberapa hari lagi.
Banyak hal yang harus kulaku
kan sebelum berangkat. Rasanya
begitu deg-degan, dan aku sangat
sibuk. Tapi aku melakukan yang
terbaik untuk menyiapkan dra
manya.” ungkap Shin-hye seperti
yang dilansir Soompi.
Mengungkap tentang sosok
Jung Hee-joo yang diperankan
nya, Shin-hye berjanji bakal
membawakan karakter berbeda
dari yang selama ini dimain
kannya. (apa/opi)

KPOP

pany untuk membuat cin
cin pernikahan mereka.
Cincin Meghan terbuat
dari emas Welsh yang telah
dihadiahkan oleh Sang
Ratu. Sedangkan cincin

Pangeran Harry terbuat
dari Platinum Band de
ngan sentuhan bertekstur.
Kedua cincin telah dibuat
oleh Cleave and Company.
(kho/opi)

Ririn Ekawati

Temenan? Ayo! Nikah? No!
Juni nanti tepat satu tahun
Ririn Ekawati hidup sendiri,
pasca suaminya, Ferry Wijaya
meninggal. Dalam rentang wak
tu itu, tak ada kabar sekali pun
jika Ririn dekat dengan seorang
pria. Rupanya, hingga kini Ririn
belum bisa melupakan Ferry.
Bicara soal move on, aktris
yang bermain di film Di Balik 98
itu mengaku sudah bisa me
lupakan kesedihannya. Namun,
untuk urusan membuka hati,
Ririn dengan tegas menutup hati
rapat-rapat untuk para pria. “Po
koknya nggak ada pasangan beri
kutnya. Kalau deket boleh, teme
nan ayo, menikah no!” tegas Ririn
ditemui dalam jumpa pers Langit
7 Bidadari di Grand Kemang, Ja
karta Selatan, belum lama ini.
Ibu dua putri itu pun menga
kui masih ada luka di hatinya.
Perasaan sedih tentunya masih
sangat ada. “Tapi, aku selalu
bilang hidup itu berjalan kayak
semua takdir emang dapetnya
kayak aku aja. Kebetulan du
luan suaminya meninggal. Ntar
juga siapa suaminya meninggal.
Jadi memang tunggu waktunya
aja,” ungkap perempuan kelahi
ran Balikpapan itu. (kho/opi)
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