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RADAR MALANG – Kristen 
Gray, warga negara Amerika 
yang tinggal di Bali akhirnya 
dideportasi oleh pihak 
Imigrasi. Deportasi pemiliki 
nama lengkap Kristen 
Antoinette Gray ini sedang 
diproses pemerintah 
Indonesia melalui Ditjen 
Imigrasi.

 “Deportasi masih dalam 
proses. Untuk sementara 
warga Negara Amerika atas 
nama Kristen Antointte Gray 
ditempatkan di Ruang Detensi 
Kantor Imigrasi Kelas I TPI 
Denpasar,” terang Kepala 
Kanwilkumham Bali Jamaruli 
Manihuruk di Kantor Imigrasi 
Denpasar Selasa (19/1) malam.

Seperti diberitakan, pihak 
Imigrasi Denpasar akhirnya 
menangkap WNA Amerika 

bernama Kristen Antoinette 
Gray. Dia ditangkap bersama 
pasangan sesama jenisnya 
bernama Saundra Michelle 
Alexander. Penangkapan 
keduanya terkait dengan topik 
yang diperbincangkan 
warganet di Indonesia 
beberapa hari belakangan ini.

Dimana cuitan dari Kristen 
Antointte melalui akun  
@kristentootie tanggal 17 
Januari 2021 di media sosial 
Twitter tengah viral.  Di 
akunnya Twitter miliknya, dia 
memosting ajakan bagi orang 
asing untuk pindah ke Bali 
pada masa pandemi corona.

Kristen Gray menyebut, bisa 
memberikan kemudahan 
masuk ke Bali melalui agen 
yang direkomendasikan. 
Kristen juga mengampanyekan 

bahwa biaya hidup di Bali 
terbilang murah.

Selain itu, ia masih bisa 
bekerja dan mendapat 
penghasilan dalam bentuk 
mata uang dolar melalui 
penjualan ebook tanpa harus 
bersusah membayar pajak 
pada pemerintah setempat.

Sontak, unggahan Kristen 
Gray itu pun mendapat respon 
keras dari netizen Indonesia 
sehingga mendapat perhatian 
dari Ditjen Imigrasi. Atas 
kejadian itu, Kristen Antoinette 
Gray dikenakan Tindakan 
Administratif Keimigrasian 
berupa pendeportasian 
(pengusiran) sebagaimana 
diatur pada pasal 75 ayat 1 
dan ayat 2 huruf f Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian. (ang/fia)
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Pasangan Siti Badriah dan Krisjiana 
Baharudin belum juga dikaruniai anak 
setelah dua tahun berumah tangga. Siti 
Badriah mengaku lebih semangat lagi 
melakukan program momongan. Sibad 
dan suami menargetkan punya 
momongan di tahun ini.

“Kita masih berusaha yang terbaik ya. 
Kita pasti usaha terus semoga tahun ini 
dapat. Bismillah aja,” ujar Krisjiana 
Baharudin saat ditemui di bilangan 
Tendean Jakarta Selatan, belum lama ini.

Siti Badriah di tempat yang sama 
mengaku usaha di tahun ini akan lebih 
serius lagi dibandingkan tahun lalu. 
Namun mereka masih mengharapkan bisa 
mendapat momongan secara natural.

“Kalau dibibilang santai ya gimana, 
bingung. Intinya kita tetap berusaha, Allah 
yang menentukan,” kata Sibad.

Usaha untuk bisa cepat dapat 
momongan murni berasal dari Siti Badriah 
dan suami. Orang tua mereka tidak 
mendesak supaya cepat memiliki 
momongan. Sebaliknya orang tua 
keduanya sangat santai dan menyerahkan 
soal momongan kepada Sibad dan 
Krisjiana.

“Alhamdulillah-nya mereka nggak yang 
kayak gitu (nggak minta Sibad cepat dapat 
momongan,red),” tuturnya.

Pasangan yang menikah pada 25 Juli 
2019 ini mengatakan, Tuhan tentu akan 
memberikan mereka momongan di waktu 
dan momen yang tepat. Selagi belum 
punya momongan, berarti Tuhan masih 
memberi kesempatan buat Sibad dan 
suami menikmati indahnya momen-
momen indah berdua terlebih dahulu.

“Ya gitu aku mikirnya. Allah belum 
ngasih kepercayaan kasih anak. Mungkin 
kita disuruh pacaran dulu, nyari uang yang 
banyak buat anak kita nanti. Ya sudah,” 
tutur Sibad. ( jp)
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Moon Ga-young dan Kim 
Seon-ho siap kembali mencuri 
hati fans K-drama. Senin (18/1) 
Sports Chosun memberitakan, 
Ga-young dan Seon-ho tengah 
dibidik untuk pemeran utama 
di drama Link. Proyek drama 
tvN itu dikepalai sutradara 
Noh Sang-hoon dan penulis 
naskah Kwon Ki-young.

Kabar tersebut dikonfirmasi 
KeyEast Entertainment, agensi 
yang menaungi Ga-young. 
’’Dia tengah dalam tahap 
diskusi terkait penampilannya 
di drama Link sebagai Noh 
Da-hyun,’’ ungkap perwakilan 
aktris serial True Beauty itu. 
Agensi Seon-ho pun 

memberikan keterangan 
serupa. Tiap perwakilan 
menegaskan, diskusi masih 
berada dalam tahap awal.

Mengutip Soompi, drama 
Link menggabungkan genre 
fantasi, romansa, dan misteri. 
Lewat pernyataan resmi, 
perwakilan tim produksi 
menyatakan, kisahnya 
berpusat pada pertemuan dan 
takdir. Noh Da-hyun 
diceritakan sebagai 
perempuan yang selalu 
bernasib sial.

Suatu hari, dia bertemu 
tetangga seberang tempat 
tinggalnya, Eun Gye-hoon. 
Sejak pertemuan itu, Gye-

hoon mampu merasakan 
seluruh emosi Da-hyun tanpa 
sepengetahuan maupun 
izinnya.

Link berpotensi menjadi 
ajang reuni bagi tim produksi 
maupun cast-nya. Penulis 
naskah Ki-young dan 
sutradara Sang-hoon 
sebelumnya bekerja sama di 
serial rilisan 2015 I Remember 
You. Sementara itu, Seon-ho 
dan Ga-young pernah 
berakting di proyek drama 
komedi Welcome to Waikiki 2. 
Nama Seon-ho sedang melejit 
pasca berperan sebagai 
second lead pencuri perhatian 
Han Ji-pyeong di Start-up. ( jp)
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RADAR MALANG – Sejak menghiasi 
layar kaca pada 19 Oktober 2020 lalu, 
sinetron Ikatan Cinta semakin populer 
di kalangan masyarakat Indonesia.  
Ikatan Cinta sendiri bercerita tentang 
kehidupan Andin (Amanda Manopo) 
yang begitu kompleks karena harus 
terlibat dengan urusan masa lalu 
orang-orang yang ada di sekitarnya, 
seperti adiknya Elsa (Glenca Chysara), 
mantan kekasihnya Nino (Evan 
Sanders), dan suaminya sendiri 

Aldebaran (Arya Saloka) serta anggota 
keluarganya yang lain. 
Walaupun baru berjalan tiga bulan, 
tapi sinetron yang tayang setiap hari di 
RCTI pukul 19.30 WIB ini selalu sukses 
membuat pemirsanya betah untuk 
mengikuti tiap episodenya. Di balik 
kesukseannya itu ternyata ada 
beberapa fakta menarik dari sinetron 
ini. Merangkum dari berbagai sumber, 
Rabu (20/1), inilah fakta menarik dari 
sinetron Ikatan Cinta (gil/fia)
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Arya Saloka Pernah Kuliah 
di Malang
 
Suami dari pesinetron Putri 
Anne ini ternyata pernah 
menempuh pendidikan di 
Kota Malang sebelum 
membintangi Ikatan Cinta. Ia 
menyelesaikan pendidikan 
S1 di Universitas Negeri 
Malang jurusan Teknik 
Informatika, jurusan yang 
jauh dari dunia seni peran. 
 
Pacar Elsa Dihujat Netizen
 
Selain Glenca yang dihujat 
oleh netizen akibat 
perannya, pacarnya yang 
merupakan aktor dan 
Youtuber Adi Sastro juga 
ikut menjadi bahan luapan 
emosi netizen. Bahkan 
ketika Ikatan Cinta sempat 
trending di Twitter, ia 
mengaku sempat diserang 
netizen melalui direct 
message.  
"Sempet trending di Twitter 
beberapa kali, tiga kali deh 
berturut-turut. Nah aku tuh 
diserang (netizen) di DM-in, 
apa lah. (Aku bilang) Aku 
tuh pacarnya Glenca. Kalau 
Elsa punya suami di 
sinetron. Jadi kalau mau 
ngehujat ke si Nino aja 
jangan ke gue, kan Elsa," 
ujar Adi Sastro.

Mirip Drama Korea 

Di balik popularitasnya, diduga penulis 
cerita sinetron ini merupakan kaum milenial 

yang menyukai drama Korea (drakor). Karena 
cerita dan adegan-adegan yang ditampilkan 

terkadang mirip dengan drama korea yang 
pernah tayang sebelumnya. Bahkan netizen 

Indonesia pernah membandingkan adegan di 
Ikatan Cinta dengan drama korea seperti Lies 

Of Lies, Descendants Of The Sun, Crash 
Landing On You, hingga Start Up. 

 
Rating 

Episode sinetron Ikatan Cinta hari Senin 
(18/1) mendapatkan rating 13.2 dan audience 

share 44.2. Perlu diketahui, bahwa perolehan 
rating ini merupakan rekor terbaru dalam 

sejarah sinetron Indonesia selama 15 tahun 
terakhir.  

 
Hubungan Asmara Amanda Manopo 

Amanda Manopo diketahui sedang 
menjalin hubungan dengan Billy Syahputra. 

Namun sebelum dengan kekasihnya saat ini, 
ia mengatakan bahwa dirinya pernah 

menikah tiga tahun lalu atau di usia 18 tahun. 
Hal itu ia sampaikan saat hadir sebagai 

bintang tamu di Video Youtube kanal Dapur 
Bincang Online, yang diunggah pada 18 

Januari 2021.
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Samsung resmi memperkenalkan 
jajaran perangkat flagship 
terbarunya yakni Galaxy S21 Series 
di Indonesia. Keran pemesanan atau 
pre-order smartphone high-end 
Samsung itu juga mulai dibuka untuk 
para penggemarnya di tanah air.

Selama masa pre-order, Samsung 
mengklaim Galaxy S21 Ultra dengan 
tipe RAM 16 GB dan penyimpanan 
internal 512 GB adalah model yang 
paling laris dipesan konsumen di 
Indonesia. Sebagai informasi, 
perangkat tersebut adalah model 
teratas dari tiga varian Galaxy S21 
yang diluncurkan Samsung pekan 
lalu.

“Model ini paling banyak diminati, 
baik itu di website maupun di 
marketplace yang bekerja sama 
dengan Samsung,” kata Taufiqul 
Furqan, Product Marketing Manager 
Samsung Mobile, PT Samsung 
Electronics Indonesia, dalam 
konferensi pers virtual, Selasa (19/1).

Taufiq melanjutkan, varian 
tersebut paling diminati konsumen 
dikarenakan memiliki memori yang 
paling besar dari seri Galaxy S21 
lainnya. Dia menambahkan bahwa 
memori besar kini menjadi 
kebutuhan bagi masyarakat untuk 
menunjang berbagai kegiatan 
daringnya.
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“Misalnya, ketika kita mau menonton 
video di Netflix atau Youtube, kan 
sekarang bisa diunduh. Jadi mereka 
mesti memerlukan memori besar agar 
bisa menyimpan dan ditonton kapan 
saja,” lanjut Taufiq.

Sebagai tambahan juga, kebutuhan 
unduh video ini sejalan dengan apa 
yang ditawarkan di Galaxy S21 Ultra 
varian 512 GB. Untuk satu video Netflix, 
Taufiq mengaku bahwa video bisa 
memakan memori hingga sekitar 200 
MB.

Kemudian, di luar kebutuhan untuk 
konsumsi konten video, Taufiq juga 
memaparkan bahwa kebutuhan 
memori besar diperlukan untuk 
penyimpanan gambar. Taufiq 
mengungkapkan, satu foto yang 
diambil dari Galaxy S21 Ultra dengan 
resolusi 108 MP, itu bisa memakan 
memori hingga 25 MB dan yang paling 
diminati kini adalah tren mobile gaming 
yang sedang tinggi-tingginya.

Hal terakhir yang diungkapkan 
Taufiq adalah kebutuhan untuk 
menyimpan data dari ponsel lama 
mereka. Ia menjelaskan, 50 persen 
pengguna smartphone Galaxy pasti 
tidak mau meninggalkan data-data di 
ponsel lama mereka.

“Karena itu mereka yang memilih 
upgrade ke Galaxy S21 Ultra pasti 
membutuhkan memori lebih banyak 
untuk memindahkan data mereka dari 
seri S sebelumnya,” tandas Taufiq. ( jp)


