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Lihat Djarot Jadi Pengawal Veronica Tan di Pernikahan Kahiyang-Bobby
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Veronica Tan, Djarot Saiful Hidayat, dan Happy Farida bersama-sama menghadiri
pernikahan putri Presiden RI Joko Widodo, Kahiyang Ayu-Bobby Nasution di Solo, Rabu
(8/11/2017).(dok. Instagram @ulinyusron)
JAKARTA, KOMPAS.com — Foto kebersamaan Veronica Tan, Djarot Saiful Hidayat,
dan Happy Farida terekam dalam pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution, Rabu
(8/11/2017).
Penggiat media sosial, Ulin Yusron, mengabadikan kebersamaan mereka bertiga dan
mengunggahnya ke akun Instragram @ulinyusron.
Dalam foto itu, Veronica dengan kebaya putih, Djarot dengan batik coklat, dan Happy
dengan kebaya berwarna merah. Djarot berada di tengah-tengah, antara Veronica dan
Happy. Ada cerita di balik pengambilan foto itu.
Ulin mengatakan, dirinya sudah tahu keberadaan mereka bertiga di Solo pada malam
sebelumnya. Dia sengaja menunggu ketiganya muncul di pernikahan putri Presiden Joko
Widodo itu.
"Aku, kan, enggak tahu persisnya dia diundang jam berapa karena pernikahan ini ada
empat sesi plus satu sesi ijab kabul," ujar Ulin kepada Kompas.com, Rabu.
Ulin menuggu sejak ijab kabul. Veronica, Happy, dan Djarot baru muncul saat sesi kedua
akan dimulai. Melihat mereka bertiga, Ulin langsung menyapa.
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Baca juga: Lewat Djarot, Veronica Tan Titipkan Salam Ahok untuk Para Pendukung

Saat Pilkada DKI 2017, Ulin memang pendukung Ahok-Djarot dan sering terlihat di
acara-acara kampanye. Ulin senang bisa melihat mereka kembali bersama-sama.
"Mas lama kita enggak foto," kata Ulin kepada Djarot.
"Ayo kita foto berempat," kata Ulin menirukan jawaban Djarot.
"Nanti kalian foto bertiga dulu, ini sudah banyak permintaan, nih," ujar Ulin.
Akhirnya Ulin pun memotret mereka bertiga. Setelah itu, barulah dia mengajak ketiga
orang itu berswafoto. Setelah sesi foto, Ulin iseng bertanya ke Veronica.
"Loh, enggak sama pengawal, Mbak?" tanya Ulin kepada Vero.
"Ya, itu depan pengawalku," kata Ulin mengulang jawaban Vero.
Pengawal yang dimaksud Vero tak lain tak bukan adalah Djarot. Dengan bahasa Jawa,
Djarot pun melanjutkan ucapan Vero.
"Iyo, Aku saiki dadi pengawale Bu Vero (Iya aku sekarang, kan, pengawalnya Bu Vero),"
ujar Ulin menceritakan jawaban Djarot.
Baca juga: Keikhlasan Ahok dan Air Mata Veronica

Ulin Yusron berswafoto bersama Veronica Tan, Djarot Saiful Hidayat, dan Happy Farida di acara
pernikahan putri Presiden RI Joko Widodo, Kahiyang Ayu-Bobby Nasution di Solo,
Rabu (8/11/2017).(dok. Instagram @ulinyusron)
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Pada perjalanan ke Solo kemarin, Ulin mengetahui Veronica, Djarot, dan Happy datang
bersama-sama. Malam hari sebelumnya mereka juga makan bersama. Mengantre untuk
masuk ke acara pernikahan juga bersama-sama.
Kebersamaan mereka
dengan Kahiyang-Bobby.
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"Muncul foto pas mereka bertiga di panggung kemudian Bu Vero dan Bu Iriana
berpelukan. Itu kan dibelakangnya kalau enggak salah Pak Djarot dan Bu Happy," kata
Ulin.
Baca juga: Lewat Instagram, Istri Ahok dan Istri Djarot Ucapkan Selamat Berpuasa
Foto yang diunggah Ulin di Instagram hingga pagi pukul 05.43 sudah disukai 9.859 orang.
Ulin tidak menyangka foto itu akan disukai banyak orang seperti ini.
Bagi Ulin pribadi, pertemuannya dengan ketiga orang itu menyisakan rasa haru. Dia
senang karena mereka masih bersama-sama.
"Aku sendiri juga terenyuh, kok, juga terharu kalau lihat mereka. Seharusnya yang
menemani (Bu Vero), kan, Pak Ahok, tetapi Pak Ahok di balik jeruji. Pak Djarot sama Bu
Happy menggantikan posisi Pak Ahok sebagai seorang sahabat yang menemani istri Pak
Ahok. Terenyuh, itu, terharu," ujar Ulin.
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