Alika Islamadina Resmi Nikah dengan
Raja Siregar

Realitarakyat.com – Penyanyi Alika Islamadina atau dipanggil Alika (lahir di
Sydney, Australia, 24 Juni 1994 lalu ini adalah seorang penyanyi berkebangsaan
Indonesia. Dia meraih medali emas di Olympic World Choir pada tahun 2006 silam
di Xiamen, China bersama Elfa’s Music Choir.
Alika Islamadina kini dikabarkan sudah menikah dengan sang kekasih Raja Siregar
pada hari ini, Minggu (27/6).
Kabar bahagia ini terlihat lewat Instagram Raja yang diunggah ulang oleh Alika.
Dalam unggahan itu Raja dan Alika memamerkan cincin pernikahan yang melingkar di
jari mereka. Meski begitu baik Alika dan Raja tidak memberikan keterangan apaapa di dalam unggahan tersebut.
Selain itu Nanda Persada sempat membagikan momen ketika hadir di acara
pernikahan Raja dan Alika. Dalam unggahan itu Nanda mendoakan semoga Alika dan
Raja bisa selalu bahagia.
“Selamat yaaa atas pernikahannya @alikaislamadina. Semoga berkah bahagia
selaluuuu,” tulis @nandapersada di Instagram, Minggu (27/6).
Alika sudah resmi dilamar oleh sang kekasih sejak beberapa waktu lalu. Momen
lamaran itu sempat dibagikan oleh Yuanita Rohali ibunda Alika.
Dalam video yang dibagikan Yuanita itu terlihat momen ketika Raja meminta izin

untuk melamar Alika. Raja bercerita soal momen pertemuan pertama dengan Alika.
“Banyak yang bertanya dari mana kami bertemu sebelumnya. Kami bertemu karena
dikenalkan teman-teman kami, kebetulan kami punya satu lingkaran pertemanan yang
sama. Tapi kita nggak pernah bertemu. Tapi, semua orang selalu menjodohkan kami.
Akhirnya kami bertemu, ternyata kita cocok ngobrolnya kita membahas segala hal,
kita bisa jadi diri sendiri, kita tidak harus jadi orang lain,” ungkap Raja
dalam video yang dibagikan ibunda Alika.
Yuanita cerita bahwa Alika menerima lamaran itu setelah satu tahun menjalin
asmara dengan Raja. Sang ibunda berujar bahwa Alika terlihat sangat bahagia
ketika jarinya dipasangkan cincin oleh Raja.
“After a short one year of knowing each other, my daughter has decided to accept
a proposal to be @rajaregar wife (Setelah satu tahun yang singkat untuk mengenal
satu sama lain, anak perempuan ku telah memutuskan untuk menerima lamaran
menjadi istri Raja Siregar),” tulis ibunda Alika.
“Alhamdulillah, suatu proses yang matang dan terencana dari dua manusia dewasa
untuk menapaki jenjang kehidupan yang baru. Semoga Allah beri kemudahan dan
lindungan untuk tahap selanjutnya,” tutup Yuanita.(Din)

