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Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berswafoto bareng dua ustad kondang, Sholeh Mahmoed dan
Yusuf Mansur di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu 6 Januari 2018. TEMPO/Alfan Hilmi.

TEMPO.CO, Jakarta -Rohmah, 60 tahun, menjadi salah seorang yang beruntung dalam
acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kediaman Ustad Sholeh Mahmoed
(Solmed), Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta
Sandiaga Uno.
Selain mendapatkan ceramah agama dari para ustad, dalam acara tersebut ia juga
berhasil membawa pulang hadiah sepeda gunung yang diserahkan langsung oleh Wakil
Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
“Memangnya cuma presiden yang bisa kasih hadiah sepeda?” kata Sandiaga di depan para
ibu-ibu yang hadir dalam acara tersebut, Sabtu 6 Januari 2018.
Baca : Sandiaga Uno Sebut Ombudsman Hits Banget Pantau Tanah Abang
Sebelum menyerahkan hadiah sepeda, Sandiaga awalnya mengambil sehelai kertas undian
berwarna biru dari sebuah kotak plastik yang telah disiapkan panitia. Setelah itu ia
membuka kertas tersebut dan bersiap membacakan nomor undian.
Para ibu-ibu terlihat tegang memegang kertas undian mereka masing-masing. Berharap
nomor undian mereka lah yang dibacakanSandiaga.
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“Yang nomor undian depannya sembilan dan belakangnya tiga, mana angkat tangan!,” pekik
Sandiaga kepada seluruh ibu-ibu di sana. Sontak sebagian besar ibu-ibu mengangkat
tangan. “Banyak juga ya..Ya sudah langsung saja deh. Nomornya 9010303!"
Suasana di halaman kediaman Solmed saat itu riuh oleh tawa dan sorakan para ibu-ibu.
Dari ratusan ibu-ibu yang memegang nomor undian, Rohmah adalah satu-satunya yang
beruntung diberikan hadiah oleh Sandiaga. Sejurus kemudian Rohmah yang mengenakan
jilbab berwarna merah jambu bangkit dari sudut kanan panggung. Ia kemudian berjalan
pelan ke depan.
Sepeda yang diserahkan Sandiaga adalah sepeda gunung berwarna hitam dengan merek
Aviator tipe AT-2690 2.0TX. Sepeda tersebut disiapkan Solmed sebagai hadiah bagi
ibu-ibu yang beruntung dalam undian. Tidak hanya sepeda, Solmed juga menyediakan
hadiah DVD player, hingga gratis umroh ke tanah suci.
Sandiaga hadir dalam acara tersebut sebagai tamu sekaligus memperingati syukuran
kehamilan empat bulan istri Solmed yakni April Jasmine. Sandiaga datang bersama
istrinya Nur Asia beserta anak bungsunya Sulaiman Saladdin Uno.
Acara tersebut juga dihadiri oleh para ustad yang kerap wara-wiri di televisi seperti
Yusuf Mansur, dan Hadad Alwi. Solmed sebagai tuan rumah beserta para ustad
menyambut baik kedatangan Sandiaga. Ketika duduk bersama di atas panggung, Sandiaga
pun sempat mengajak mereka untuk berswafoto bersama.
Saat tiba di kediaman Solmed pada 10.30, Sandiaga Uno juga disambut oleh tepukan
rebana dan shalawat dari para peserta maulid. Sambutan hangat tersebut tidak
terkecuali diberikan oleh para ibu-ibu yang hadir di sana. Ratusan ibu-ibu terlihat
mengangkat telepon genggamnya untuk mengabadikan kedatangan Sandiaga saat itu.
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