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Teka teki kabar pernikahan Syahrini 

dan Reino Barack akhirnya terkuak. 
Pernikahan  Syahrinidan Reino Barack 
yang sebelumnya simpang siur 
dikabarkan telah berlangsung akhir 
Februari. Mereka melangsungkan 
pernikahan di Masjid Camii Tokyo, 
Jepang, Rabu, 27 Februari 2019, pagi. 
Acara dimulai sekitar pukul 7.30 waktu 
setempat. Masyarakat, termasuk 

Netizen dibikin penasaran. Pasalnya 
pernikahan Reino dan pelantun tembang 
“Kau yang Memilih Aku” itu berlangsung 
tertutup karena hanya dihadiri keluarga 
dekat dan para tamu undangan yang 
merupakan orang-orang penting, di 
antaranya Rachmat Gobel, Maia Estianty 
dan suami, Quraish Shihab, Dubes RI 
untuk Jepang Arifin Tasrif, dan masih 

Hotman Paris : Jangan Kenalin Pacar Ke Teman Karena Tikungan 
Teman Lebih Cepat Daripada Rossi 46 Nikung Marquez.

Pernikahan
Syahrini Dan Reino Barack

Pergantian Jam Mulai 03/10/19
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banyak lainnya. Syahrini berusia 36 
tahun dan Reino Barack berusia 34 
tahun menikah setelah melalui masa 
pendekatan yang bisa dibilang cukup 
singkat, hanya seumur jagung. Pada 
momen akad pernikahan Syahrini dan 
Reino, Maia Estianti dan Irwan Musri 
yang juga menikah di masjid yang 
sama, pada tanggap 29 Oktober 2018 
lalu, juga telah hadir di Jepang 
memenuhi undangan ayah Reino. 
Rombongan keluarga Syahrini sebanyak 
20 orang berangkat ke Jepang pada hari 
Kamis, 21 Februari 2019. Sepekan 
kemudian, tepatnya pada hari Selasa, 
26 Februari 2019, rombongan kedua 
yang terdiri dari tim menejemen, make 
up artis, Andah penata rambut serta 
designer Rinaldi Yunardi yang 
menyiapkan tiara atau crown yang akan 
dipakai Syahrini, meyusul ke Jepang. 
Merentang panjang perjalanan Syahrini 
dalam pencarian cintanya dan berakhir 
diusia 36 tahun. Setelah putus dari Bubu 
yang bernama asli Raja Muhammad 
Syashni, Syahrini menyimpan teka teki 
seputar kehidupan pribadinya. 
Sementara nama Reino Barack, baru 
dikenal luas sejak menjalin kasih selama 
lima tahun dengan Luna Maya, yang 

akhirnya kandas karena taka da restu dari 
pihak orangtua Reino. Tapi sebelum 
menjalin kasih dengan Luna Maya, Reino 
juga sempat menjalin kasih dengan 
Sandra Dewi dalam waktu yang juga tidak 
singkat, yaitu 3 tahun. Sejak putus dari 
Bubu pada tahun 2012, Syahrini hanya 
menguntai do'a setiap tahunnya. Tahun 
2013, do'a Syahrini, Semoga bertemu 
jodoh yang diridhoi Allah, yang mamahku 
ridho. Insya Allah kali ini tepat, insya 
Allah…” Tahun 2015, Syarini berkata, 
“Bukan ga mau nikah, hanya Allah belum 
kasih yang tepat, itu saja.” Tahun 2016, 
Syarini berkata, “Ya aku jalani aja takdir 
Allah memberikan ini dulu rejekinya. 
Mungkin setelah ini, barangkali Allah 
memberikan rejeki yang lain. Yaitu 
pasangan yang sebenar-benarnya… 
mudah-mudahan ya … Amin.” Tahun 
2017, Syahrini berkata, “Insya Allah 
ramadhan tahun depan sudah punya 
pasangan ya, ya Allah, do'akan ya….” 
Tahun 2018, Syahrini berkata, “Setiap 
tahun selalu ada pencapaian yang 
ditargetkan. Tetapi barangkali, apabila 
pertanyaan dari semua adalah selalu 
melulu 'kapan menikah… kapan menikah' 
kan kita harus mengimani. Menikah, 
meninggal, rejekinya itu sudah diatur 
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sama Allah. Mari kita tanyakan kepada 
Allah…” Tahun 2019, Syahrini 
mengatakan, “Mudah-mudahan 
secepatnya ya. Inginnya mendengar 
dan menyaksikan kejutan dari Allah 
yang akan dikasih.” Dan akhirnya 
beredar pula buku pernikahan mereka 
di sosmed, meski belum diungkap 
secara terang karena nama mempelai 
wanita ditutup. Meski sudah beredar 
buku pernikahan mereka di jagad 
maya, belum terungkap secara pasti 
mahar yang dipersembahkan Reino 
untuk Syahrini. Namun kabarnya, dari 
beberapa mahar, ada satu mahar 
paling cetar yang diberikan pengusaha 
muda itu, yakni sebuah rumah mewah 
beserta isinya yang berada di 
Melbourne, Australia. Memang rejeki 
dan jodoh tak akan kemana. Incess 
Syahrini bisa bersanding dengan 
pengusaha kaya raya seperti Reino. 
Sudah jadi artis papan atas dengan 
bayaran fantastis, kini punya suami 
yang bergelimang harta yang 
kekayaannya enggak bakal habis tujuh 
turunan. Sepekan sudah Syahrini dan 
Reino Barack, merajut bahtera rumah 

tangga setelah menjalani pernikahan di 
Jepang. Kini, keduanya masih berada di 
Negeri Sakura. Namun, sang adik, 
Aisyahrani, telah pulang ke Tanah Air. 
Saat berada di bandara, dia ditanya 
mengenai prosesi pernikahan sang 
kakak,  Syahrini. Wajah sang adik tampak 
bahagia. Aisyahrani tampak lega, Syahrini  
telah menikah dengan Reino Barack. 
"Alhamdulillah semuanya lancar," ungkap 
Aisyahrani, seperti yang terlihat dalam 
video yang diunggah akun Instagram 
@teamsyahreino. Aisyahrani juga 
menegaskan ijab kabul yang dijalani 
Syahrini dan Reino Barack tak 
membutuhkan waktu yang lama. "Dan 
hanya sekali," tambah adik sekaligus 
manajer Syahrini sambil tersenyum. 
Sebelum menjalani ijab kabul, Syahrini 
dan Reino Barack, melakukan ritual 
sungkeman dengan ibunda masing-
masing. Tampak Syahrini tak bisa 
membendung air matanya saat meminta 
restu pada wanita yang melahirkannya. 
Sementara, Reino Barack menuliskan 
ucapan terima kasih kepada ibunda 
dengan aksara Jepang di akun 
Instagramnya. Syahrini… seorang artis 
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yang mendongkrak ketenarannya 
karena branding yang dia buat dengan 
sangat cerdas walaupun agak sedikit 
membosankan. Bagi orang yang 
melihat, Syahrini itu ibarat secangkir 
kopi yang kebanyakan di kasih gula, 
jadi rasa kopinya hampir tertutupi oleh 
rasa manis gula. Melihat keglamoran 
seorang Syahrini, banyak orang 
sempat berujar, “kira-kira cowok seperti 
apa yah yang bisa menikahi seorang 
Syahrini?”. Namun, kata orang, 
keglamoran itu ada karena tuntutan 
peran yang dibawakan akan tetap eksis 
di dunia keartisan. Wanita yang sudah 
berumur kepala tiga ini, memang 
sangat cerdas. Sebagai seorang 
penyanyi, suara Syahrini itu pas-pasan. 
Jauh lah kalau dibandingkan dengan 
suara Rosa atau Vina Panduwinata. 
Namun, Syahrini mampu menjadi 
seorang Diva. Meskipun dari keluarga 
yang biasa saja. Tapi melihat 
keglamoran dia, rasanya tidak mungkin 
seluruh biaya kehidupan sehari-hari dia 
ditutupi oleh uang dari keluarga. 
Syahrini dikenal dengan gaya hidup 

mewah bak sosialita. Keliling dunia naik 
jet pribadi, penampilan yang bikin silau 
mata lewat barang-barang bermereknya. 
Ya wajar saja, pemilik nama lengkap Rini 
Fatimah Zaelani itu masuk dalam jajaran 
artis terkaya di Indonesia dengan harta 
kekayaan sekitar Rp16,8 miliar. Yang bikin 
melongo, penghasilan Syahrini bisa 
mencapai Rp1 miliar per hari. Pundi-
pundi uang Wanita berusia 38 tahun itu 
bukan cuma berasal dari manggung 
sana sini yang bisa mencapai Rp200-
600 juta sekali show, tapi juga segudang 
bisnis dan hasil dari endorse sebesar 
Rp100 juta sekali posting di Instagram. 
Syahrini ternyata mampu mendulang 
pundi-pundi rupiah dari hanya 
mengendorse produk-produk komersial 
dan menjual gaya hidup yang sangat 
wah !! Ini nih deretan bisnis yang 
kekayaan Syahrini selain dari menyanyi 
dan endorse :
1. Bisnis Kue
Artis yang hits dengan jargon “Maju 
Mundur Cantik” itu merintis bisnis kue 
dengan merek Princess Cake. Ada juga 
Bakpia Princess Cake yang berlokasi di 
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Yogyakarta.
2. Bisnis Karaoke
Ekspansi usaha lain Syahrini adalah 
bisnis karaoke. Pada tahun 2013, 
mantan teman duet Anang 
Hermansyah itu membuka gerai 
karaoke bernama Princess Syahrini. 
Kini, cabangnya sudah tersebar di 
Jakarta dan kota lain di Indonesia.
3. Bisnis Kecantikan
Masih ingat dengan bulu mata anti 
badai yang dipakai Syahrini? Ternyata, 
kakak dari Aisyahrani ini juga punya 
bisnis bulu mata palsu Princess 
Syahrini Lashes, serta bisnis parfum 
merek InLove Princess Syahrini.
4. Bisnis Properti
Kekayaan Syahrini juga bersumber dari 
bisnis properti, termasuk usaha kos-
kosan. Ini adalah warisan sang ayah 
yang masih ditekuninya sampai 
sekarang.
5. Nada Sambung Pribadi
Namanya juga penyanyi, aliran fulus 
Syahrini ada yang berasal dari royalti 
pemasangan nada sambung pribadi 
atau Ring Back Tone (RBT) di ponsel.

Satu hal yang banyak orang salut dari 
Syahrini adalah dengan ketenaran yang 
dia miliki, Syahrini sangat jarang sekali 
diterpa gosip murahan. Mungkin para 
penggosip tak bisa menembus 
keglamoran dia. Atau karena sang 
manajer adalah adik kandungnya sendiri, 
maka nama baik Syahrini begitu terjaga. 
Salut memang !! Sementara Reino 
Barrack adalah seorang lekaki lajang, tak 
pernah menikah, seorang pengusaha 
muda keturunan Indonesia – Jepang. 
Lelaki bernama lengkap Reino Ramaputra 
Barack ini, juga sudah berumur kepala 
tiga. Lima tahun berpacaran dengan Luna 
Maya bukanlah satu rentang waktu yang 
sebentar. Sebuah rentang waktu yang 
cukup lama dan sepantasnya jika berakhir 
dipelaminan. Namun apa mau dikata, 
ternyata pihak keluarga dari si lelaki 
mempermasalahkan masa lalu si 
perempuan. Beredar selentingan juga 
kalau keluarga Reino Barrack yang 
termasuk salah satu konglomerat 
keberatan dengan masa lalu Luna yang 
sempat heboh dengan skandal videonya 
bersama Ariel Noah. Luna itu sebetulnya 

nggak salah (tanpa membahas soal 
apa yang dia lakukan), yang keterlaluan 
adalah mereka yang menyebarkan 
videonya saat itu. Ternyata akibatnya 
panjang, bahkan termasuk mempersulit 
Luna untuk bisa segera menikah, sebab 
orang Indonesia itu masih masuk 
kelompok yang kalau menikah harus 
minta restu keluarga masih sangat 
penting dan bisa menjegal rencana. 
Tidak semua laki-laki akan berani untuk 
melawan keluarganya dalam kasus 
seperti ini. Hubungan yang sudah 
diperjuangkan selama 5 tahun itu 
akhirnya harus kandas juga. Katanya, 
alasan dibalik putusnya mereka bukan 
hanya masalah keluarga yang tak suka 
pada masa lalu si perempuan, tetapi 
juga ada hal lain yang membuat Reino 
memutuskan untuk menyudahi 
hubungan asmaranya dengan Luna 
maya. “Awal, memang dari pihak 
keluarga juga berat menerimanya. 
Cuma yang namanya laki-laki itu harus 
memperjuangkan. Tapi dalam 
perjuangan itu, waktu kita masih 
berunding, berdiskusi, mencari jalan 
keluar, saya menemukan ketidak 

nyamanan pada fakta yang dilakukan 
oleh dia (Luna Maya). Pada masa itu, ada 
berita yang kurang baik lah, jadi 
bagaimanapun saya harus menyudahi 
hubungan tersebut.” Ungkap Reino. Bagi 
banyak keluarga tentu masalah bibit, 
bebet, bobot jadi sangat penting apalagi 
Reino keluarga konglomerat. Reino lahir 
21 Juli 1984, sedangkan Syahrini 01 
Agustus 1982 beda 2 tahun Syahrini lebih 
tua. Sedangkan dengan Luna satu tahun 
lebih tua 26 Agustus 1983. Luna Maya 
wanita kelahiran Bali yang pernah dipilih 
sebagai salah satu pembawa obor di 
ajang Olimpiade 2008, lebih terkenal 
sejak skandal cintanya bersama Ariel 
Peterpan terkuak di media. Bagi Luna 
Maya, lima tahun menjalin asmara 
dengan lelaki mapan nan ganteng, 
memang bukan hal yang mudah untuk 
dilupakan. Apalagi kemudian, kabar 
pernikahan Reino dengan Syahrini yang 
baru mulai kenal dekat sejak konser 
tunggal Syahrini pada bulan September 
2018, menggemparkan pemberitaan di 
media. Itupun Luna yang 
memperkenalkan. Siapa orangnya yang 
tidak akan sakit hati melihat mantan 
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kekasih yang sudah dipacarinya selama 
lima tahun, tiba-tiba memutuskan untuk 
menikah dengan wanita lain 
sahabatnya lagi, yang baru dikenalkan 
kurang dari enam bulan??? Sementara 
alasan Reino tak mau menikahi Luna 
Maya, katanya, dia masih belum siap 
untuk menikah. Masih mau focus dulu 
pada pekerjaannya. Sontak, fakta 
pernikahan ini membuat Luna Maya 
sakit hati tak terkira. Hingga Luna tak 
mampu menahan untuk tidak 
mentwitkan kepedihan hatinya dengan 
seuntai kata-kata, “Makan teman lagi 
hits”. Karena versi Luna, dialah yang 
mengenalkan Reino Barack pada 
Syahrini. Karena Juli 2018 lalu bahkan 
Luna Maya masih mengunggah foto 
dirinya, Syahrini, dan kawan-kawannya 
sedang kumpul-kumpul bersama. 
Rukun seakan tak ada apa-apa. 
Syahrini juga mengunggah foto ramai-
ramai di mana ada Luna dan Reino 
masih bersebelahan sebagai kekasih. 
Siapa sangka 7 bulan kemudian justru 
Syahrini lah yang menikah dengan 
Reino. Pengacara Hotman Paris yang 
pernah menjadi pengacara Syahrini 
ketika kasus Abu Tours pun menyindir 
di instagram  dengan kata kata "dari 

Luna Maya gue belajar: 1) Jangan jagain 
jodoh orang kelamaan apalagi sampai 5 
tahun. 2) jangan kenalin pacar ke teman 
karena tikungan teman lebih cepat dari 
pada Rossi 46 nikung Marquez. 3) 
Operasi senyap (punya pacar gak perlu 
dipublikasikan apalagi di sosmed). 
Pokoknya tahu-tahu nyebar undangan ke 
teman-teman. 4) cukup 2 tahun masa 
adaptasi satu sama lain karena pacaran 
bukan kredit motor/mobil." Unggahan ini 
dianggap menyindiri Syahrini yang 
menikahi Reino Barack, mantan pacar 
Luna Maya selama lima tahun. Padahal, 
selama ini, Syahrini adalah sahabat Luna 
Maya. Hotman Paris juga mengunggah 
video  beruang dan manusia. Pada 
caption video itu, ia menuliskan," jangan 
pernah terlalu percaya ke makhluk 
apapun di dunia ini: jasamu dilupakan 
saat ada rezeki aji mumpung! Binatang ini 
lupain jasa majikannya saat lihat daging 
empuk." Jodoh memang kadang tak bisa 
ditebak jalan ceritanya. Rasa bahagia 
yang Syahrini rasakan sekarang, juga 
pasti pernah dirasakan oleh Luna Maya 
dulu waktu bersama Reino. Cita-cita Luna 
Maya dinikahi oleh Reino Barack adalah 
final destination dari perjalanan lajangnya. 
Dari gaya hidup, pengalaman perjalanan 

Reino Barack yang mendunia dan lima 
tahun menjalin cinta serta kesabaran 
dirinya, menjadi harapan dan modal 
kepercayaan Luna Maya pada Reino 
untuk bisa menghadapi hadangan yang 
ada di depan hubungan mereka. Dan 
juga dasar akan terwujudnya mimpi 
indah tentang mencintai seseorang. Tapi 
justru Syahrini yang meraih mimpi yang 
selama lima tahun dirajut oleh Luna 
Maya hanya dalam hitungan bulan. 
Syahrini jelas pasti bahagia dinikahi oleh 
seorang laki-laki yang sangat memenuhi 
semua kriteria yang dimiliki oleh seorang 
wanita manapun. Dari sisi babat bibit 
bebet dan bobot, Reino bukanlah orang 
sembarang. Apa yang Syahrini impikan 
dari seorang pendamping pria ada 
semua di diri Reino Barack. Reino 
Ramaputra Barack atau akrab disapa 

Reino Barack terlahir dari keluarga kaya 
raya. Ayahnya Rosana Barack yang 
berdarah Jepang-Indonesia adalah 
seorang konglomerat yang memiliki 
harta USD35 juta atau sekitar Rp490 
miliar, seperti dikutip tempo.co. Pantas 
jika Reino yang masih berusia 34 tahun 
itu mengikuti jejak sang ayah. Muda, 
sukses, dan tajir melintir, wanita mana 
yang tidak tergila-gila?
Penasaran sama kerajaan bisnis Pria 
lulusan Prancis ini, berikut daftarnya:
1. Global Medicom
Di PT Global Medicom Tbk, 
mantankekasih Luna Maya itu menjabat 
sebagai Wakil Presiden Senior 
Pengembangan Usaha. Perusahaan ini 
memproduksi serial dan permainan 
Bima Satria Garuda yang merupakan 
karya animasi asli buatan Reino.
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2. MNC New Media
Karier Reino makin matang dan diberi 
amanah sebagai CEO MNC New 
Media. Perusahaan tersebut mengurusi 
WeChat dan Okezone.com
3. Restoran
Reino juga terjun di bisnis kuliner. Ia 
adalah co-owner di empat restoran 
ternama, yaitu Ristorante da Valentino, 
The Cloud Lounge & Dining, restoran 
khas Jepang Akira Back, serta Altitude 
at The Plaza.
4. Saham
Reino ternyata jago main saham. Di 
usia belum genap 20 tahun, ia membeli 
saham perusahaan Apple seharga 
USD60. Lalu dijual seharga USD700. 
Cerdasnya, keuntungan berlipat itu 
tidak digunakan untuk berfoya-foya, 
melainkan diputar lagi untuk 
mengembangkan bisnisnya.
5. Tempat Nongkrong
Insting bisnis Reino terus jalan dengan 
membuka kafe atau tempat nongkrong 
di bilangan Senayan Golf, Jakarta. 
Tempat kongkow ini diberi nama Proof.
 Don't love too deeply until you are sure 

that the other person loves you with the 
same depth. Because the depth of your 
love today is the depth of your wounds 
tomorrow. Yang kalau diterjemahkan 
artinya kurang lebih 'Jangan terlalu 
sayang dengan seseorang kecuali kamu 
sudah bisa memastikan seberapa dalam 
rasa cintanya kepadamu. Sebab 
dalamnya cintamu sekarang bisa jadi 
sama dalamnya dengan lukamu esok hari' 
ini diunggah Luna Maya di Instagram 

sih kalau mau kasihan ke Luna Maya itu 
juga nggak perlu, meski kita mungkin juga 

storiesnya. Maka dari sinilah kemudian 
muncul tudingan Syahrini menikung Reino 
dari tangan Luna. Bahkan sampai muncul 
#TeamLuna yang mendukung Luna Maya 
dan #TeamSyahrini atau #TeamSyahreino 
yang memihak ke pasangan yang baru 
sah itu. Pernikahan Syahrini dan Reino 
pun jadi perhatian netizen dan hashtag 
#SyahriniReinoSatuAtap pun jadi trending 
mengalahkan hashtag-hashtag politik. Ya, 
hidup kadang memang sebercanda itu. 
Pacaran lamanya sama siapa, 
menikahnya sama siapa. Jodoh memang 
kadang di luar dugaan kita. Sebenarnya 
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berempati kenapa seolah Luna Maya 
ini kurang beruntung sejauh ini soal 
percintaan. Kenapa Kok nggak 
kasihan? Lha Luna Maya itu cantik, 
sukses, mapan. Ibaratnya nih dia pasti 
juga tetep banyak yang naksir. Ya bisa 
jadi keapesan mulai ditinggal Ariel 
nikah dengan Sarah Amalia beberapa 
tahun lalu, nungguin Ariel keluar dari 
penjara eh malah akhirnya buyar, 
sampai sudah pacaran bertahun-tahun 
dengan Reino ternyata lakinya malah 
diambil teman sendiri. Itu semua 
adalah petunjuk Tuhan bahwa 
mungkin mereka bukan jodohnya dan 
Luna masih harus bersabar 
menunggu. Persis seperti status yang 
diunggah sahabat Luna Maya, Ayu 
Dewi. Semua akan baik-baik saja. 
Luna Maya ini wanita yang menurut 
saya cukup tegar dengan berbagai 
cobaan yang dia alami. Karier bisa 
bangkit lagi setelah sempat terpuruk 
karena heboh kasus video. Nyatanya 
dulu setelah patah hati dengan Ariel 
juga bisa menemukan Reino. Jadi 
saya yakin lah buat cewek secantik 
Luna Maya dia pasti juga akan bisa 
menemukan laki-laki yang jauh lebih 
baik, berani berkomitmen, dan punya 
nyali memperjuangkan termasuk di 

hadapan keluarga. Nggak mudah, tapi 
orang itu pasti ada dan kalau saatnya 
tiba itulah jodoh terbaik yang sudah 
disiapkan Tuhan buat Luna Maya. 
Kisah cinta anak manusia memang 
hanya bisa sampai pada usaha atau 
rencana. Namun Tuhan juga yang 
menentukan. Atau Hidup memang tidak 
adil buat Luna Maya, namun sebagai 
manusia yang beragama dan percaya 
pada takdir Tuhan, manusia hanya bisa 
bermimpi, bercita-cita dan berusaha. 
Namun Tuhan juga yang menentukan. 
Lima tahun pacaran bukan jaminan 
akan berakhir ke pelaminan.
 Reino mengenal dekat Syahrini hanya 
seumur jagung, namun ketetapan hati 
untuk menikahi muncul tanpa rencana. 
Bersatunya Syahrini dan Reino Barack 
dalam ikatan pernikahan adalah takdir 
yang sudah digariskan Tuhan. 
Begitupun dengan karier dan kehidupan 
mereka. Kabarnya Luna terbang 
meninggalkan Jakarta adalah untuk 
melakukan perjalanan umroh. Kalau 
memang iya, semoga di sana doa-
doanya dikabulkan dan segera 
diberikan yang terbaik. Tuhan selalu 
merengkuh hati hamba-Nya yang 
sedang sedih. Semangat, buat Luna 
Maya!
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

Rabu, Kamis, Jum’at : Buka 8am - 12:30pm

Buka 3pm - 8pm
Tutup 12:30 pm - 3pm

Seringkali kanker paru terlambat 
didiagnosis, sehingga penyakit ini 
semakin sulit ditangani. Oleh sebab itu, 
jangan abaikan gejalanya untuk segera 
diperiksakan ke rumah sakit. Menurut 
dr. Achmad Mulawarman Jayusman, 
Sp.P (K), Dokter Spesialis Pulmonologi 
dan Respirasi dari MRCCC Siloam 
Hospitals Semanggi Jakarta, deteksi 
dini terhadap kanker paru dapat 
meningkatkan keberhasilan proses 
pengobatannya. Berikut beberapa tes 
yang bisa dilakukan untuk memastikan 
diagnosis kanker paru:
1. X-Ray
Diagnosis pertama untuk kanker paru 
biasanya menggunakan X-ray. 
Pemeriksaan X-ray pada kanker paru 

Beberapa Tes Untuk Kanker Paru

bisa memperlihatkan tumor yang ada. Jika 
dari X-ray dicurigai terdapat kanker paru, 
tes lanjutan perlu dilakukan untuk 
memastikannya.
2. CT Scan Thorax
CT Scan Thorax dapat memperlihatkan 
hal yang abnormal kecil yang tidak bisa 
tampak oleh X-ray. Dengan 
memanfaatkan CT scan, akan diperoleh 
gambaran yang lebih jelas dan detil.
3. Pet-CT Scan
PET-CT Scan dapat memperlihatkan 
lokasi sel kanker yang aktif. Pemeriksaan 
ini bisa dilakukan bila hasil pemeriksaan 
dengan CT Scan menunjukkan adanya 
kanker paru dan ingin mengetahui 
kemana penyebarannya.
4. Pemeriksaan Dahak
Dahak yang kita keluarkan saat batuk 
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dapat diperiksa di laboratorium dengan 
mikroskop. Pemeriksaan ini bisa 
digunakan untuk melihat apakah 
terdapat sel-sel kanker di dalam 
parunya.
5. Biopsi
Dalam beberapa kasus dimana jaringan 
tumor sulit untuk diperoleh, biopsi 
langsung terhadap tumor paru dapat 
dilakukan, dimana dokter akan 
mengambil sampel sel jaringan dari 
dalam paru.
6. Thoracentesis
Kanker paru dapat melibatkan jaringan 
selaput paru dan mengakibatkan 
akumulasi cairan dalam rongga antara 
paru dan dinding dada. Sampel cairan 
tersebut dapat mengungkapkan sel-sel 
kanker yang ada. Dokter akan 
menggunakan trokar untuk mengambil 
cairan dari dada, yang kemudian akan 
dilakukan tes terhadap cairan tersebut 
untuk mencari jenis sel kanker.
Bila seseorang sudah terdeteksi kanker 
paru, maka ia harus segera 
mendapatkan penanganan. Menunda-
nunda pengobatan justru akan memicu 
kanker tersebut untuk terus 
berkembang. Pengobatan kanker paru 
yang tepat dapat memungkinkan 
penderitanya memiliki harapan hidup 
yang lebih lama dan meningkatkan 
kualitas hidup penderita.
Terdapat empat macam pengobatan 
untuk kanker paru, yaitu pembedahan, 
terapi radiasi, kemoterapi dan terapi 
target. Pembedahan atau operasi 

dilakukan untuk mengangkat kanker paru 
serta sebagian jaringan di sekitarnya. Hal 
ini dilakukan guna mengantisipasi jika 
ada sel kanker yang sudah menyebar. 
Prosedur pembedahan dapat dilakukan 
pada penderita kanker paru stadium awal 
hingga stadium tiga.Terapi radiasi 
(disebut juga radioterapi) menggunakan 
sinar berenergi tinggi untuk membunuh 
sel kanker. Metode ini hanya membunuh 
sel pada area yang diobati. 
Bila diradiasi di daerah kepala, maka 
rambut dapat menjadi rontok. Sedangkan 
kemoterapi menggunakan obat 
antikanker guna memperkecil atau 
membunuh sel kanker. Obat dimasukkan 
ke dalam pembuluh darah dan dapat 
mengenai sel-sel kanker di seluruh tubuh 
tetapi sebagian kecil dapat pula 
mengenai zat yang masih bagus. 
Tindakan kemoterapi memiliki efek 
samping antara lain mual, muntah, 
rambut rontok, hingga menurunnya kadar 
trombosit, sel darah putih dan HB dalam 
tubuh.
Tidak seperti kemoterapi, terapi target 
mengobati kanker langsung menuju ke 
sasaran tanpa mematikan sel lain. Terapi 
target menggunakan obat-obatan untuk 
mencegah pertumbuhan dan penyebaran 
sel kanker. 
Obat yang masuk ke dalam saluran 
darah akan mengenai seluruh sel kanker 
dalam tubuh. Terapi target dapat 
diberikan kepada pasien dengan penyakit 
kanker stadium III dan IV (A+B), atau 
yang tidak dapat dioperasi.

Anda perlu File Tax Income Return,

Number (ITIN),urus SIM Maryland,
Bookeeping, payroll untuk medium &

small business

Hubungi : Steve  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer Identification

Calon Presiden Prabowo Subianto 
menyapa Kabupaten Subang, Jawa 
Barat. Dalam kunjungannya, Prabowo 
sempat membuat heboh warga yang 
hadir. Bukan karena orasi atau 
pidatonya yang membakar semangat, 
tapi karena aksi lepas baju di hadapan 
para pendukungnya.Dari video yang 
viral di media sosial, Prabowo tampak 
mengenakan baju safari cokelat yang 
menjadi ciri khasnya berbalut peci 
hitam. Dia baru saja menyampaikan 
orasi politik Gelanggang Olahraga 
(GOR) Gotong Royong, Subang.
Prabowo masuk ke dalam mobilnya 
hendak melanjutkan perjalanan. Di 

Aksi Prabowo Buka Baju Di Subang

tengah hujan, teriakan 'Presiden' 
bersautan mengiringi perjalanan 
Prabowo. Mobilnya tersendat karena 
banyaknya massa yang berkerumun.
Tiba-tiba dari atas mobil, Prabowo 
melepas bajunya dan melemparnya ke 
arah pendukung. Pendukung di sekitar 
mobil eks Danjen Kopassus itu heboh, 
berebut baju sang capres.Prabowo terus 
menyapa pendukungnya meski hujan dan 
tinggal baju kaos putih di badan. Dia 
melambai-lambaikan tangan sambil 
sesekali mengacungkan salam dua jari. 
Tak lupa, dia memenuhi permintaan 
salam dari pendukung dari atas mobil 
hitamnya.Juru Bicara Prabowo-Sandiaga 
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Moh Nizar Zahro berkomentar 
mengenai aksi Prabowo lepas baju 
yang viral di media sosial itu. Menurut 
Nizar, aksi spontan tersebut dilakukan 
karena banyak pendukung Prabowo 
berteriak-teriak meminta 
bajunya.Karena banyak pendukung 
berteriak minta bajunya, 'Pak bajunya 
pak'. Pak Prabowo tertawa terenyuh 
melempar ke massa," kata Nizar saat 
dikonfirmasi merdeka.com, Kamis 
(7/2).Baju tersebut, kata Nizar, 
merupakan bentuk rasa haru sekaligus 
penghargaan atas antusiasme para 
pendukungnya. Dia menyebut 
pendukung Prabowo hadir tanpa 
dimobilisasi atau iming-iming makanan 
dan uang."Kita memaklumi bajunya 
satu tapi yang dapat satu orang itu 
mewakili ribuan massa yang hadir. Itu 
bentuk semangat mendukung Pak 

Prabowo. Pak Prabowo memberikan 
sifat-sifat semangat harus dan bangga ke 
pendukung. Hujan masih mengguyur, 
mereka hadir tanpa dimobilisasi tanpa 
disiapkan makanan atau uang. 
Pak Prabowo terharu," ujar 
dia.Sementara itu, Juru Debat BPN 
Prabowo-Sandiaga Sodik Mudjahid 
menambahkan, baju tersebut juga 
merupakan tanda apresiasi tinggi Ketum 
Partai Gerindra itu kepada pendukung. 
Dia mengistilahkan, aksi lempar baju 
Prabowo itu adalah apresiasi jiwa 
sambung rasa."Kemarin itu juga sangat 
antusias bagian dari intinya adalah 
bagian dari apresiasi bekiau. selain 
menyapa dengan senyum dan pidato. 
Jadi sekali lagi apreasiasi, apresiasi jiwa 
sambung rasa dari paling dalam tanpa 
fasilitas," ungkap Ketua DPP Partai 
Gerindra ini.
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Perdana Menteri Malaysia Mahathir 
menuturkan dia sudah mempunyai sikap 
merespon rivalitas geopolitik dan 
ekonomi antara Amerika Serikat ( AS) 
dan China. Dalam wawancara dengan 
SCMP seperti dilansir Jumat (8/3/2019), 
Mahathir mengatakan relasi dengan 
China bersifat kuat dan tidak statis. 
Mahathir berkata 
Malaysia bakal 
mencari cara bekerja 
sama dengan Beijing 
alih-alih membiarkan 
mereka dilanda 
ketakutan sehingga 
mengaburkan 
pandangan 
pemerintah. Baca 
juga: Mahathir 
kepada Duterte: 
Hati-hati terhadap 
Pinjaman dari China 
Di masa lalu, dia 
menjelaskan China 
menyebarkan 
komunisme ke 
kawasan Asia. Kali 
ini, Negeri "Panda" 
ingin menanamkan 
pengaruh melalui ekonomi. Berdasarkan 
perspektif sejarah, Mahathir menuturkan 
China sudah menjadi tetangga mereka 
selama 2.000 tahun. Namun mereka 
tidak pernah ditaklukkan. "Namun 
Bangsa Eropa datang pada 1509. 
Setelah itu dua tahun kemudian, mereka 
mencaplok Malaysia," ujar PM yang 
akrab dijuluki Dr M itu. Dia berujar 
pemerintahan Pakatan Harapan yang 
baru berusia 10 bulan itu bakal 
membuat keputusan independen 
berhadapan dengan mitra dagang 
terbesar dibanding terpengaruh ucapan 
negara lain. Selain itu, dalam 
wawancara di tengah kunjungan ke 
Filipina, Mahathir mengungkapkan saat 
ini AS adalah negara yang paling tidak 
bisa diprediksi. "Saat ini, Malaysia harus 
menerima bahwa China dekat dengan 
kami. Dengan pangsa pasar besar, kami 

Mahathir Pilih China Daripada AS

Internasional

tentu ingin meraup keuntungan dari 
pertumbuhan China," paparnya. Karena 
itu secara ekonomi jika disuruh memilih 
AS atau China, PM berusia 93 tahun 
tersebut bakal condong ke Beijing. 
Namun tidak demikian dengan politik. 
"Tentu kami tidak tertarik dengan sistem 
pemerintahan yang sangat otoriter 

tersebut," beber PM 
yang pernah berkuasa 
pada 1981 hingga 2003 
itu. Dia juga 
mengomentari 
kekhawatiran bahwa 
China tengah 
melakukan diplomasi 
"jebatan utang" dan 
menciptakan jaringan 
negara peminjam. Baca 
juga: Najib Razak 
Dipanggil Bossku, 
Mahathir: Kalian 
Mendukung Pencuri? 
Negara Barat 
mencontohkan Sri 
Lanka yang 
memutuskan 
menyerahkan kendali 
atas Pelabuhan 

Hambantota dengan masa sewa selama 
99 tahun setelah gagal membayar utang. 
Mahathir menyatakan negara berdaulat 
berhak memutuskan untuk menerima 
pinjaman asing. Menurutnya, China 
melihat kesempatan memasuki area di 
mana mereka tidak punya, atau hanya 
sedikit perwakilan. "Namun sebuah 
negara harus benar-benar memutuskan 
mana yang dibutuhkan oleh rakyatnya. 
Jika ada yang memutuskan meminjam 
uang banyak, itu masalah mereka," 
terangnya. Sebelumnya Mahathir 
memperingatkan Presiden Filipina 
Rodrigo Duterte untuk berhat-hati 
terhadap pinjaman yang ditawarkan oleh 
China. Selain itu, dia juga mengkritisi 
jenis investasi yang harus membawa 
serta pekerja dari negara asal, dengan 
dikhawatirkan bakal merusak politik di 
negara tujuan.
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Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
meresmikan jalan tol Bakauheni-
Terbanggi Besar di Lampung, yang 
merupakan bagian dari Tol Trans 
Sumatera. Terkait ini, Sekretaris TKN 
Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Hasto 
Kristiyanto di Banda Aceh, Jumat 
(8/3/2019) mengatakan, pembangunan 
jalan tol ini menunjukkan bahwa Jokowi 
mampu menembus kebuntuan yang tak 
bisa diselesaikan pemerintahan 
sebelumnya."Jalan tol ini juga 
menembus berbagai kebuntuan yang 
tak bisa dilakukan pemerintahan 
sebelumnya," kata Hasto Kristiyanto di 
sela Safari Kebangsaan X menyusuri 
Propinsi Aceh, di Banda Aceh.Hasto 
Kristiyanto mengatakan, dalam safari 
kebangsaan IX yang menyusuri 
Propinsi Lampung, pada minggu lalu, 

Jokowi Resmikan Tol Trans Sumatera

Tanah Air

pihaknya menerima banyak aspirasi dari 
masyarakat Lampung. Salah satunya 
adalah agar Presiden Jokowi segera 
meresmikan beroperasinya tol 
Sumatra.Tol Trans Sumatera, kata Hasto 
Kristiyanto, sangat penting karena 
mengintegrasikan seluruh Sumatera 
dengan konsepsi Pembangunan Semesta 
Berencana.
Atas kuatnya aspirasi masyarakat 
Lampung itulah maka Jokowi langsung 
datang dan meresmikan tol tersebut. Kini, 
pihaknya sedang berada di Aceh untuk 
melakukan safari kebangsaan sekaligus 
menyerap aspirasi masyarakat Serambi 
Mekah.
"Nanti kami juga akan sampaikan aspirasi 
ini kepada Pak Jokowi sebelum beliau 
berkunjung ke Aceh pada 15 Maret nanti," 
kata Hasto Kristiyanto
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Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat, 
Setiyardi Budiono memastikan 
peluncuran Obor Rakyat 'Reborn' batal. 
Obor Rakyat awalnya akan kembali 
diluncurkan hari ini di Gedung Juang, 
Jakarta Pusat.
"Acara peluncuran Tabloid Obor Rakyat 
(Obor Rakyat Reborn), yang sedianya 
akan dilakukan nanti malam, Jumat 8 
Maret 2019, dibatalkan," tulis Setiyardi 
lewat akun Facebook pribadinya, Jumat 
(8/1).Saat dikonfirmasi melalui telepon, 
Setiyardi membenarkan pembatalan 
tersebut.Menurut Setiyardi, seluruh 
katering yang sudah dipesan untuk 
acara peluncuran yang sedianya 
dilakukan Jumat malam akan 
diperuntukkan bagi warga yang 
membutuhkan. 
"Kepada teman-teman media, dan para 
undangan, yang sudah menyatakan 
kesediaan hadir, kami sungguh 
mengapresiasinya," tuturnya.
Tak hanya itu, Setiyardi juga meminta 
maaf kepada pihak-pihak yang telah 
membayar pesanan Tabloid Obor 
Rakyat. Ia memastikan akan 

Obor Rakyat Batal Diluncurkan

memberikan kompensasi terhadap 
pemesan Obor Rakyat.
"Kami memohon maaf tak bisa 
mengirimkannya. Kami pastikan uang 
yang telah kami terima akan dikembalikan 
sepenuhnya," katanya.
Lebih lanjut, Setiyardi menyebut kondisi 
dirinya dan awak redaksi Obor Rakyat 
saat ini baik-baik saja. 
Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut 
apakah ini terkait dengan kabar 
dicabutnya status cuti bersyarat 
penahannya atau tidak. 
"Pemred Obor Rakyat dan seluruh awak 
redaksi saat ini dalam keadaan baik dan 
sehat," kata Setiyardi.
Sebelumnya dalam akun Facebook yang 
sama, Setiyardi mengaku ragu akan bisa 
hadir pada malam peluncuran Obor 
Rakyat yang diselenggarakan di Gedong 
Juang, Veteran , Jakarta Pusat. Hal ini 
lantaran Setiyardi mengklaim pemerintah 
membatalkan cuti bersyaratnya, yang 
membuat dirinya harus kembali 
mendekam di LP Cipinang. Namun meski 
begitu ia mengundang media untuk 
meliput acara peluncuran tersebut. Pada 
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22 November 2017, Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
menghukum Setiyardi dan Redaktur 
Pelaksana Obor Rakyat, 
Darmawan Sepriyosa delapan bulan 
penjara.
 Setiyardi dan Darmawan akhirnya 

menghirup udara bebas dari Lapas 
Cipinang, Jakarta, Kamis (3/1). 
Kedua terpidana kasus pencemaran 
nama baik Presiden Jokowi pada Pilpres 
2014 itu bebas usai mendapat cuti 
bersyarat dari Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan Kemenkumham.

Presiden Amerika Serikat, Donald 
Trump, terbuka untuk melanjutkan 
dialog mengenai denuklirisasi dengan 
Korea Utara meski akan sangat kecewa 
jika negara pimpinan Kim Jong-un itu 
memang benar mengaktifkan kembali 
situs peluncuran peluru kendali.
"Presiden jelas terbuka untuk kembali 
berdialog. Kita lihat saja kapan itu akan 
dijadwalkan atau bagaimana cara 
kerjanya," kata Penasihat Keamanan 
Nasional AS, John Bolton, dalam 
wawancara dengan Fox News yang 
dikutip Reuters.Namun, Bolton 
mengatakan terlalu dini untuk membuat 
keputusan terkait laporan bahwa Korut 
mulai mengaktifkan kembali situs rudal 
dan nuklir."Kami memiliki banyak cara 
untuk mendapatkan informasi. Kami 
akan mempelajari situasinya dengan 
cermat. Seperti yang dikatakan 
presiden, akan sangat, sangat 
mengecewakan jika mereka mengambil 
arah ini," ucap Bolton.Sebelumnya, 
Bolton telah memperingatkan bahwa AS 
dapat memperkuat sanksi jika Korut 
tidak kunjung melucuti program senjata 
nuklir.Laporan mengenai pengaktifan 

Trump Bersedia Dialog Dengan Korut

Internasional

kembali sejumlah situs rudal Korut ini 
muncul setelah pertemuan antara Trump 
dan Kim Jong-un di Vietnam pada pekan 
lalu berakhir tanpa hasil kesepakatan 
denuklirisasi.Dalam konferensi pers 
setelah pertemuan di Hanoi tersebut, 
Trump membeberkan bahwa AS 
sebenarnya sudah menyiapkan satu 
dokumen kesepakatan yang dapat 
ditandatangani usai konferensi tingkat 
tinggi dengan Kim.Di akhir pertemuan, 
Trump memilih untuk tak meneken 
dokumen apa pun karena tidak mencapai 
kesepakatan mengenai 
denuklirisasi.Menurut Trump, Kim 
menawarkan menutup sejumlah situs 
peluncuran rudal dan kompleks nuklir 
dengan timbal balik AS mencabut sanksi 
atas Korut.Sementara itu, Trump ingin 
Korut melucuti senjata nuklir secara 
keseluruhan, baru AS dapat mencabut 
sanksi atas negara pimpinan Kim 
tersebut.Beberapa hari setelah 
pertemuan tersebut, sejumlah laporan 
mengungkap bahwa Korut mulai 
berupaya mengaktifkan kembali situs 
rudal dan nuklir, seperti Sohae dan 
Tongchang-ri.
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Amerika

Seorang jurnalis Amerika Serikat, Cody 
Weddle, mengaku dipaksa menyatakan 
dukungan kepada Presiden Nicolas 
Maduro saat ditahan di Venezuela pada 
Rabu (6/3) lalu."Jelas mereka ingin 
saya mengatakan beberapa hal, isu-isu 
politik. Mereka 
ingin saya 
mengatakan 
bahwa Nicolas 
Maduro masih 
menjadi 
presiden," ujar 
Weddle 
setibanya di AS 
setelah 
dideportasi dari 
Venezuela 
pada Kamis 
(7/3).Jurnalis 
lepas yang 
bekerja untuk 
sejumlah 
stasiun televisi 
Miami itu 
mengatakan 
bahwa para 
penyelidik 
menggunakan 
penutup wajah 
saat 
menginterogasinya. Mereka terus 
menuding Weddle kenal dengan 
pejabat militer senior di Venezuela.
"Mereka terus bertanya apakah saya 
memiliki kontak di dalam militer, apakah 
saya punya kontak di dalam pasukan 
kepolisian lokal atau kepolisian 
nasional," ucap Weddle kepada 
sejumlah wartawan yang menemuinya 
di Bandara Internasional Miami.
Penahanan ini terjadi di tengah krisis 
politik di Venezuela, di mana Maduro 
didesak mundur oleh Juan Guaido, 
pemimpin oposisi yang sudah 
mendeklarasikan diri sebagai presiden 
interim.Guaido menyampaikan 
deklarasi tersebut di tengah 
demonstrasi besar-besaran untuk 
menolak Maduro yang dianggap 

Jurnalis AS Dipaksa Dukung Maduro

menang melalui pemilu tidak sah.
Pria yang menjabat sebagai pemimpin 
parlemen Venezuela itu mendapatkan 
dukungan dari sekitar 50 negara, 
termasuk AS.Institusi militer Venezuela 
sendiri sudah menyatakan bahwa mereka 

tetap 
mendukun
g Maduro. 
Namun, 
sejumlah 
pejabat 
tinggi 
mereka 
membelot 
dan 
mendukun
g Guaido.
Weddle 
mengaku 
sempat 
mewawanc
arai 
sejumlah 
pejabat 
juga 
beberapa 
personel 
militer dan 
kepolisian 
yang 

mengasingkan diri. Namun, ia tak pernah 
mewawancarai lima jenderal militer, 
seperti yang dituduhkan para penyelidik.
“Saya tidak tahu mereka dapat informasi 
dari mana, tapi jelas mereka pikir saya 
pernah menulis berita hasil wawancara 
lima jenderal," tutur Weddle.
Ia juga mengaku tak pernah menuliskan 
identitas orang-orang yang diwawancarai 
demi menghindari hal-hal seperti 
penahanan ini. Namun, menurut Weddle, 
ia tetap menjadi incaran karena kini 
memang sedang banyak 
ketidakpercayaan di dalam tubuh militer.
"Di dalam angkatan bersenjata, banyak 
ketidakpuasan, terutama di tingkat 
pejabat tinggi. Itu yang terus saya 
dengan dari banyak pejabat dan saya 
melaporkan itu," katanya
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ia tetap menjadi incaran karena kini 
memang sedang banyak 
ketidakpercayaan di dalam tubuh militer.
"Di dalam angkatan bersenjata, banyak 
ketidakpuasan, terutama di tingkat 
pejabat tinggi. Itu yang terus saya 
dengan dari banyak pejabat dan saya 
melaporkan itu," katanya
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