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Siti Badriah

Kalahkan
Ed Sheeran

BINTANG

Hotman Paris Hutapea

Bantu M Zohri
Rp 100 Juta

Pengacara kondang para sele
britas, Hotman Paris Hutapea berjanji
memberi sumbangan untuk Lalu Mu
hammad Zohri. Nilainya pun cukup
fantastik, yaitu sebesar Rp 100 juta
untuk atlet lari Indonesia tersebut.
Menurut Hotman, sumbangan itu
adalah bentuk terimakasihnya kepada
Zohri. ”Kami rakyat Indonesia bangga
atas Zohri juara dunia membawa nama
harum Indonesia. Cuma kasihan ru
mahnya hanya rumah gubuk, padahal
dia udah 20 kali membawa medali
emas,” kata Hotman lewat video yang
diunggahnya ke akun media sosial
Instagram, Jumat (13/7).
Pria berusia 58 tahun ini mengaku
ingin membantu Zohri agar bisa mem
perbaiki rumahnya. Sebab kondisi rumah
Zohri di Lombok, NTB sangat tidak
layak. ”Kami minta maaf kepada Zohri,
karena selama ini kurang perhatian.
Saya pribadi dengan ini, akan memberi
kan sumbangan 100 juta rupiah kepada
keluarga Zohri agar rumahnya bisa
diperbaiki,” lanjut Hotman.
Seperti diketahui, Lalu Muhammad
Zohri berhasil mengarumkan nama
Indonesia. Dia sukses meraih gelar
juara dunia dalam Kejuaraan Dunia
U-20 yang berlangsung di Tampere,
Finlandia Kamis (12/7). Di balik ke
suksesannya, ternyata Zohri tinggal di
sebuah gubuk yang kurang layak
dihuni. (mg3/jpnn/nug)

S

etelah penantian
panjang, pedangdut
Siti Badriah akhirnya
diakui di industri musiik
Tanah Air, bahkan dunia.
Sebabnya, lagu Lagi Syan
tik yang dibawak annya
menembus tangga musik
dunia, Billboard dalam
kategori YouTube Music.
Dari hasil yang dirilis
Billboard, lagu itu menem
pati peringkat 12 pada pe
kan ini. Nama Siti Badriah
pun menjadi penyanyi pe
rempuan Indonesia per
tama yang berhasil menca
pai torehan tersebut.
Lagu ciptaan Yogi RPH
itu sukses mengungguli be
berapa nama besar musisi
dunia. Seperti lagu Sad!
yang dinyanyikan XXXTen
tacion. Lagi Syantik bahkan
unggul dari Despacito (Luis
Fonsi & Daddy Yankee Feat.
Justin Bieber), dan Perfect
(Ed Sheeran) yang mulai
turun pekan ini.
Di YouTube, lagu Lagi
Syantiek ditonton lebih dari
230 juta kali. Lagu tersebut
juga viral di aplikasi Tik
Tok. Berkat fenomena itu,
nama Siti Badriah kembali
meroket setelah dulu men
yanyikan lagu Berondong
Tua pada 2012 silam.
Menariknya, perempuan
26 tahun itu mengaku
tidak menyangka lagu Lagi
Syant ik bisa mendapat
respons luar biasa.
”Ini jauh dari pikiran aku
ya lagunya bakal meledak.
Sebelumnya aku sempat
pesimis, tapi setelah keluar
lagu ini, ’wow’, aku nggak
nyangka, ya alhamduli
llah,” kata Siti Badriah di
Jakarta, baru-baru ini.
(mg3/jpnn/nug)
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Vanessa Angel memastikan bahwa
dirinya sudah siap untuk melepas
masa lajangnya bersama kekasihnya
Lingga Ersan.
Vanessa juga sudah siap menjadi
istri seorang polisi atau Bhayangkari
dan mematuhi peraturan. ”Insya Allah
siap,” kata Vanessa mantap.
Lalu apa Vanessa juga sudah siap
bila harus vakum dari dunia hiburan
pascamenikah dengan Lingga? ”Nggak
ada juga yang harus ditakuti, kuncinya
saling mengerti aja sih.
Ah rejeki udah ada yang ngatur, gak
usah takut. Yang penting aku sayang
sama dia, dan dia bertanggung jawab
sama aku,” jawab Vanessa.
Terkait tanggal pernikahan, mantan
tunangan Didi Mahardika ini memilih
untuk merahasiakannya. ”Rahasia ah,
tunggu tanggal mainnya. Penginnya
tahun ini, tapi dia kan masih tahap
sekolah ya, jadi doain aja,” ucap dia.
(chi/jpnn/nug)

Ratna Listy

Ketemu Obat Jiwa

Jimim BTS

Kembali Dapat
Ancaman

Menjelang tur konser yang
akan digelar Bangtan Boys alias BTS,
salah satu anggota grup ini malah
mendapat kabar tak menyenangkan.
Dilansir dari Soompi,
Jumat (13/7), Jimin
BTS mendapat an
caman pembu
nuhan dari se
seorang yang
belum diketahui
identitasnya.
Orang ter
sebut mengung
gah sebuah foto
pistol di Instagram.
Ia juga membuat per
nya
KUMPARAN
taan bahwa ia akan me
nembak
Jimin dalam konser BTS di Los Angeles
pada 5 September mendatang.
Ini adalah ancaman pembunuhan
ketiga yang diterima Jimin BTS. Sebe
lumnya ia diancam akan dibunuh
dalam konsernya di Anneheim, Cali
fornia, pada 2017, dan di Fort Worth,
Texas, pada Maret 2018.
Ancaman ini lantas mendapat reaksi
keras dari agensi yang menaungi BTS,
Big Hit Entertainment. ”Entah anca
man ini asli atau tidak, kami berencana
untuk melakukan yang terbaik dan
melakukan upaya maksimal untuk
merespons tindakan yang bisa memba
hayakan keselamatan para anggota
[BTS],” tutur juru bicara Big Hit
kepada media Newsen.
Meski ancaman sebelumnya ternyata
hanya ucapan kosong belaka, Bit Hit
mengatakan mereka tak akan menu
runkan kewaspadaan. ”Di waktu yang
lalu, kami juga melakukan persiapan
penuh, dan masalah itu berlalu tanpa
terjadi insiden. Kami tetap melakukan
persiapan, sambil membuka mata un
tuk memantau situasi.” (tan/nug)
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Berada di antara anak-anak yatim
merupakan kebahagiaan tersendiri
bagi artis multitalenta, Ratna Listy.
Bagi Ratna Listy, berkumpul dengan
anak-anak yatim jadi obat jiwa.
Seperti saat dirinya ikut andil
dalam santunan kepada 400 anak
yatim serta 5 janda yang diselengga
rak an Forum Wartawan Hiburan
(FORWAN) Indonesia.
“Manusia kan juga butuh keseim
bangan hidup. Setelah lelah bekerja ,
saya butuh “me time” untuk me-re
fresh tubuh dan jiwa. Salah satu obat
jiwa saya, ya dengan berkumpul de
ngan anak yatim dalam acara sema
cam ini,” kata Ratna Listy ditemui
usai acara di Lemmon Id Building,
Pejaten, Jakarta Selatan.
Ibu dua anak ini mengaku menular
kan sikap kepeduliannya kepada buah
hatinya agar senantiasa bersyukur
dan rendah hati kepada sesama.
“Ya, mengajarkan agar anak-anak
mau bersyukur, jika Ramadan aku
selalu bilang ke mereka, coba bayang
kan anak-anak di pinggir jalan yang
berpuasa karena tidak bisa beli
makanan,” ungkapnya.
”Makanya kita harus peduli kepada
mereka dengan berpuasa. Saya dan
anak-anak juga kerap datang ke panti
asuhan atau yayasan untuk sekedar
berbagi kebahagiaan,” sambungnya.
(mg7/jpnn/nug)

SPICEE

Iko Uwais

Tak Peduli Jelek atau Gembrot

Sebagai suami, Iko
Uwais bertekad selalu
membela istrinya, Audy
Item, dari gangguan orang
lain. Maklum, belakangan
ini Audy Item kerap
diserang haters di media
sosial. Audy Item kerap
dianggap tak cocok dengan
Iko Uwais karena memiliki
tubuh yang gemuk.
”Istri di-bully otomatis saya
akan bela istri saya sampai
mati pun, karena sudah sah,
karena bagian dari keluarga
saya,” kata Iko Uwais di

kawasan Bekasi, Jawa Barat,
Kamis. ”Mau bilang dat-dutdat-dut, istri dan anak, itu
tanggung jawab saya, dunia
akhirat,” ucapnya.
Selama ini Iko Uwais tidak
pernah mempermasalahkan
bentuk tubuh Audy. Ayah
dua anak ini justru
bersyukur memiliki istri
seperti Audy.
”Mau cantik, jelek,
gembrot, ini istri saya.
Alhamdulillah dia sangat
mulia, sudah dikasih
anugerah sama Allah dua

anak sempurna.
Alhamdulliah dia setia
sampai acara begini saja dia
datang bawa anak saya,” ujar
Iko Uwais.
Bagi Iko, membela
keluarga hukumnya wajib,
sebagaimana membela
agama. Bagaimana pun, dia
akan tetap berjuang untuk
menafkahi anak dan istrinya.
”Mudah-mudahan, mau
cantik, jelek, kurus, gembrot,
dat-dut, brat-brot, crat-crot,
dia tetap istri saya,”
tegasnya.(tan/nug)
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