Catatan Luhut tentang Jokowi

Yang saya hormati para senior dan teman-teman nomor
AK67xxxx sekalian, tampaknya kita sering bersilang pendapat soal
berbagai isu nasional. Ijinkan saya ikut memberikan pencerahan
karena saya hadir di hampir semua proses pengambilan keputusan,
baik itu soal hutang negara, atau soal tenaga kerja asing, dll. Saya
menyaksikan sendiri bahwa semua proses berjalan transparan,
tidak ada yang ditutup-tutupi, dan proses selalu melibatkan para ahli
di bidangnya.

Melalui pesan WA ini saya kembali mengundang para
senior atau teman-teman untuk kita berdiskusi terbuka secara
langsung di kantor saya, ataupun di tempat yang kita sepakati jika
memang dikehendaki.

Silakan datang dan berikan saya pencerahan dalam bidang
apapun.

Kalau

ada

yang

berpikir

bahwa

kita

musti

menyelenggarakan satu seminar, saya pikir tidak perlu sejauh itu.
Lebih efisien datang saja sehingga kita dapat bicara juga dengan
para ahli ekonomi makro dan mikro yang semua ada di kantor saya.
Mereka profesional, ada yang praktek, ada juga yang punya data
kuat. Mereka berkolaborasi dengan ahli-ahli lain dari dalam dan luar
negeri. Semua analisa dan pekerjaan kita lakukan secara
komprehensif, tidak ada hanya pemikiran satu orang. Sehingga
tidak salah jika kinerja pemerintah yang demikian diakui oleh
lembaga-lembaga internasional seperti S&P (Standard and Poor’s)
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yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia itu ada pada posisi
sangat baik.

Saya persilakan siapa saja di antara teman-teman untuk
datang termasuk Pak Iskandar Ramis. Semua bebas bertanya dari
A sampai Z karena semua data ekonominya ada. Atau silahkan juga
mengajak orang yang ahli menurut Anda. Saya sangat welcome.

Undangan ini saya sampaikan dengan harapan agar tidak
ada lagi diantara kita yang terus berburuk sangka. Soal pilihan
teman-teman mau pilih 01 atau mau pilih 02, silahkan saja tidak ada
masalah. Tapi jangan kita memilih karena informasi yang
salah/disinformasi.

Contohnya

informasi

menyangkut

keberadaan

PKI.

Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan KASAD untuk
memeriksa di mana gerakan komunisme yang ada sekarang ini.
Hasilnya sudah dilaporkan di bulan Januari kemarin dan tidak
ditemukan itu.

Contoh lain masalah pemerintah yang anti Islam atau anti
ulama. Saya sendiri banyak menerima kesaksian yang menyatakan
bahwa

Presiden

Joko

Widodo

sangat

taat

melaksanakan

ibadahnya. Bukan saya sendiri yang ngomong, tapi seperti habib
sekaliber Alwi Shihab dan Ustad TGB yang sering mendampingi
Presiden.
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Isu lain adalah tentang tenaga kerja honorer di mana
kesalahan itu bukan dibuat oleh Presiden sekarang. Kita mewarisi
masalah terkait sekian puluh ribu pekerja berstatus honorer yang
dibuat berdasarkan kebijakan sejak 14 atau 15 tahun yang lalu,
meski seharusnya tidak dilakukan. Tapi sekarang kita harus mitigasi
dampaknya.

Selanjutnya mengenai tenaga kerja asing. Tidak benar ada
jutaan atau ratusan ribu tenaga kerja Tiongkok di Morowali. Yang
ada hanyalah sekitar 3.000 orang dari total 30.000 lebih tenaga
kerja di sana. Kebutuhan tenaga kerja asing karena memang tidak
ada tenaga skilled kita yg tersedia utk mengisi pekerjaan tertentu
yang dibutuhkan oleh industri terkait. Sekarang kita membangun
sekolah kejuruan yang produksi 600 lulusan pertahun untuk secara
bertahap menggantikan para pekerja asing dimaksud. Harus ingat
bahwa dulu-dulu masalah pendidikan sering tidak diperhatikan oleh
pemerintah.

Pembangunan

banyak

dilaksanakan

di

era

Jokowi

termasuk di luar Jawa, sehingga banyak dibutuhkan tenaga kerja
terampil. Contohnya seperti di Morowali yang sudah masuk menjadi
salah satu dari lima integrated industry terbesar di dunia.
Pertanyaannya, apakah pernah dibangun politeknik yang baik di
luar Pulau Jawa? Ketrampilan tenaga kerja kita selama ini tidak
pernah dipersiapkan dengan baik untuk mendukung industri. Baru
sekarang ini kita bangun dan hasilnya butuh waktu. Dengan
demikian kebutuhan tenaga kerja yang skillful bisa dipenuhi.
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Masalah penggajian PNS juga sudah diperbaiki sekarang
dengan adanya tunkin (tunjangan kinerja) dengan besarannya dari
70%, 80%, bahkan sampai ada yang 100% gaji pokok. Kalau 100%
artinya gaji sudah diperbesar 2 kali lipat. Di samping itu masih ada
perjalan dinas, serta tunjangan lainnya yang diterapkan bervariasi
di setiap instansi.

Ada juga yang komplain mengenai susahnya lapangan
kerja. Di mana susahnya? Sekarang pekerjaan banyak muncul di
pedesaan karena dana desa yang menurunkan kemiskinan. Di
mana pernah ada di dunia program pemerintah pusat yang
langsung menyentuh pedesaan seperti ini? Pimpinan World Bank
sendiri mengatakan pada saya bahwa program seperti dana desa
yang dibuat oleh presiden Joko Widodo baru ada di Indonesia. Yang
artinya, tiap bulan sebanyak 74.900 desa lebih itu mendapat sekitar
Rp 1 milyar per tahun untuk uang itu berputar di desa. Apakah
semua itu sempurna? Tentu belum, tapi sekarang sudah 85%
termanfaatkan dengan baik.

Ada juga silang pendapat kita tentang hutang negara yang
sebenarnya ratio hutang pemerintah hanya 29% dari PDB. Sangat
rendah dibanding dengan negara tetangga seperti Singapura
(112,24%) atau Thailand (32,5%). Bahkan saya ditanya oleh
ekonom dunia kenapa Indonesia tidak menambah hutangnya
karena rationya sangat rendah.
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Secara umum, semua yang pemerintah kerjakan itu
merupakan satu proses yang tidak instan. Bahwa belum semua
lapisan masyarakat bisa merasa puas, ya pastilah. Karena baru 4,5
tahun kita bekerja membenahi negara ini. Satu-satunya musuh
terberat yang dapat menghambat kinerja Joko Widodo adalah
comfort zone. Yaitu orang-orang yang selama ini menikmati
ketidakteraturan.

Sekarang kita buat teratur supaya semuanya harus tertata
dengan baik. Jangan kita pikir masih seperti dulu gampang
menyogok pejabat, tidak segampang itu lagi. Ketika saya pernah
menjadi ketua tim tindak pidana pencucian uang, saya melihat
semua aktifitas keuangan sekarang teregister. Coba Anda sekarang
tiba-tiba mendapat Rp 500 juta, pasti rekening anda akan menyala
merah di dalam sistem pengawasannya. Tidak mungkin dilakukan.
Jika

dilakukan

maka

peraturan

perundang-undangan

akan

ditegakkan dengan disiplin. Beberapa pihak yang diduga menerima
suap akhirnya diproses oleh penegak hukum, tanpa ada
perlindungan dari Presiden.

Sekali lagi Anda mau pilih nomor 01 atau 02, saya tidak ada
masalah. Yang saya inginkan hanyalah agar kita-kita mantan
perwira, mantan pejabat, marilah berpikir jernih, marilah bernalar
dalam melihat segala hal, jangan menutup mata hati terhadap faktafakta yang baik. Kita juga harus berani mengatakan yang benar
adalah benar dan salah adalah salah.
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Maka saya ingin sekali lagi mengundang kapan temanteman entah mau ber-5 atau 10 orang, saya jamin pasti
independen. Anda mau tanya apa saja, mau minta bukti apa saja,
saya siap. Seperti berkali-kali saya omongkan, bahwa saya tidak
akan mungkin juga mau menghianati sumpah saya di Lembah
Tidar. Saya juga tidak bodoh bodoh amat mengenai ekonomi.
Karena tiap-tiap hari saya kerjakan selama sudah bertahun-tahun,
masa saya tidak ngerti juga. Saya sendiri punya perusahaan,
sampai sekarang masih untung juga. Saya juga punya team work
yang sangat baik kalau boleh bilang.

Tidak perlu juga kita cemburu kepada kalangan sipil.
Apakah selalu tentara yang lebih bagus? Saya pikir tidak selalu.
Sebagai pensiunan tentara, menurut saya orang yang kerja dengan
hati itu lebih bagus. Pak Jokowi datang dari kalangan sipil, tapi saya
lihat Beliau kerja dengan hati. Selain itu Beliau berani mengambil
keputusan dan tidak mencari pencitraan-pencitraan. Semangatnya
hanya bekerja. Tapi berhubung banyak yang dikerjakan, maka ada
yang menilai seolah-olah pencitraan.

Itu saja pesan saya buat teman-teman sekalian. Tidak perlu
kita yang sudah menjalani hari tua seperti ini malah sibuk berkelahi
di antara sesama sendiri. Ingat-ingat dulu kita masih muda, berhasil
masuk Akabri/Akmil dengan nilai psikotes di atas rata-rata. Jadi saat
sudah makin tua begini, logika kita musti makin jalan. Kalau logika
kita tidak jalan, sedih juga saya melihat di antara kita menghabiskan
hari-hari tua ini dengan penuh buruk sangka. Siapapun yang mau
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Anda pilih itu hak konstitusi dan hak demokrasi Anda. Saya sebagai
teman hanya memberikan informasi mengenai kemajuan yang
sudah dicapai. Kalau Anda merasa bahwa ada yang lain yang
terbukti lebih bagus, monggo tidak ada masalah.

Tapi ingatlah yang saya sampaikan hari ini bahwa saya
melihat sudah ada gerakan yang mengarah pada keinginan untuk
mengganti ideologi Pancasila. Itu yang saya takut. Keinginan itu
nyata dan saya punya data-data yang cukup akurat terhadap itu
yang tidak elok juga untuk kita buka ke publik.

Selamat berjuang, tahun depan kita akan memperingati 50
tahun kita lulus dari Akmil. Artinya sudah cukup lama kita berkawan
dan marilah kita tetap berkawan di hari tua ini. Mari juga kita tetap
pegang teguh sumpah kita di Lembah Tidar. Kita pertahankan NKRI
dengan Pancasila dan UUD 1945. Jangan pernah kita lari dari situ.
Mari kita pegang Sumpah Prajurit, Sapta Marga sebagai pegangan
kita dalam banyak hal.

Terimakasih.
(Dari Luhut Binsar Pandjaitan nomor AK 670249, masuk Akmil
tahun 1967 dan lulus tahun 1970. Ditujukan kepada teman-teman
nomor AK 67xxxx di WAG)

Hari Rabu, 27 Maret 2019
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Sanksi Pelanggaran Pasal 72 :
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(1) atau pasal 49 (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara
paling lama 7(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau
barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
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PENGANTAR PENULIS

Kesederhanaan itu adalah Jokowi. Dan kesederhanaan
itulah yang dikupas di konten buku ini. Harapannya, melalui buku
berjudul Jokowi Optimis - Menuju Indonesia Maju ini pembaca
mengetahui sisi lain Jokowi sebagai Presiden RI. Sisi lain
menyangkut

sikap

dan

kebijakan

Jokowi,

prinsip-prinsip

Jokowi, maupun keberanian seorang Jokowi dalam mengelola
Indonesia melalui kebijakan-kebijakannya.
Melalui

buku

ini,

pembaca

juga

bisa

mengetahui

bagaimana sesungguhnya komitmen kebangsaan dan kerja keras
Jokowi dalam membangun Indonesia. Tekanan-tekanan yang
beliau rasakan dari lawan-lawan politiknya. Juga hoax dan fitnah
yang selalu membelitnya, yang sengaja diproduksi dan disebar oleh
para pembencinya. Bagaimana Jokowi menyikapi semua itu?
Melalui buku ini, saya juga mencoba menyajikan sisi lain
keluarga Jokowi. Istrinya, Iriana dan tentang sosok anak-anaknya:
Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep.
Terpenting dari itu semua, mengapa Jokowi layak dipilih kembali
menjadi Presiden RI untuk periode Masa Jabatan 2019 - 2024.
Buku ini setidaknya bisa menjadi informasi bagi pembaca yang ingin
lebih tahu tentang sosok Jokowi, keluarganya, maupun sisi lain
kebijakannya. Akhirnya, Selamat membaca.
Kota Semarang, 31 Maret 2019
Gouw Ivan Siswanto
Ketua Daerah Bravo-5 Jawa Tengah
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KATA MEREKA
“Luhutpun tidak menyangka jika dulu Jokowi harus menunggu untuk
bertemu dengannya, kini berbalik menjadi atasannya.”
Jendral. TNI. (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
“Ada idiom yang menyatakan bahwa pertahanan yang terbaik
adalah menyerang, sebagaimana dilakukan dalam permainan
catur. Maju terus pantang mundur. Rakyat perlu tahu dan harus
tahu yang direncanakan dan yang telah dilaksanakan oleh
Presiden, pemerintah akan terus Paparkan terus hasil dari kerja
nyata. Rakyat menunggu.”
Tjahjo Kumolo, S.H.
Menteri Dalam Negeri
“Jokowi sebagai Presiden RI yang bisa mengembalikan Persebaya
untuk berkompetisi di Liga resmi dibawah PSSI. Dahlan yang
menguasai

70

persen

saham

PT

Persebaya

Indonesia,

mengungkapkan dua kali Indonesia berganti presiden tak ada yang
bisa mengurai benang kusut yang terjadi di kepengurusan PSSI.
Sampai Pak Jokowi akhirnya menjabat Presiden, masalah PSSI
pun teratasi.”
Dahlan Iskan
Menteri Badan Usaha Milik Negara
Masa Jabatan 2011 - 2014
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“Berkat Tol Trans-Jawa, Jawa Tengah Laris Manis Diserbu
Investor.”
H. Ganjar Pranowo, S.H. M.IP
Gubernur Jawa Tengah
“Santri Antusias dengan Kinerja Jokowi. Dukungan dari temanteman santri setelah melihat kinerja dan fakta. Kalau ada isu-isu
yang beredar, para santri mengetahui mana yang benar dan mana
yang salah. Karena isu yang beredar belum tentu benar.”
H. Taj Yasin Maimoen
Wakil Gubernur Jawa Tengah
“Presiden RI yang njawani. Pribadi yang sederhana dalam tampilan
tapi tidak ketinggalan jaman. Lugas dalam bercakap, cekatan dalam
bekerja.”
Rr. Maria Tri Mangesti, S.E.
Anggota DPRD Jawa Tengah
“Banyak hal yang sudah dilakukan Pak Jokowi selama menjadi
Presiden. Di Jawa Tengah, hari ini kita mau ke Solo cukup dengan
waktu 50 menit, mau ke Surabaya cukup 3 jam. Ini membuat
masyarakat di Jawa Tengah dimudahkan.”
H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M.
Walikota Semarang
“Kami ingin agar kaum perempuan tetap diperhatikan oleh
pemerintah. Dari catatan kami, pilpres sebelumnya, jumlah pemilih
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perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Makanya, kita
perhatikan terus.”
Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu
Wakil Walikota Semarang
“Menurut saya pemimpin memang seharusnya seperti itu. Jangan
hanya mendengar dari bawahan. Dipastikan apakah proyek itu
berjalan semestinya sesuai schedule, dan apa yang diinginkan.
Tidak sekadar asal bapak senang.”
H. Supriyadi, S.Sos, M.A.
Ketua DPRD Kota Semarang
“Pak Jokowi yang berasal dari Solo itu saya kenal kok, jadi mohon
maaf lah beliau itu punya keras kepala yang luar biasa, nih gue yang
ngomong.”
Bambang Wuryanto
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah
“Tim Bravo 5 merupakan tim relawan Jokowi-Ma'ruf yang terdiri dari
para purnawirawan TNI yang sebagian besar merupakan lulusan
Akademi

Militer

angkatan

1970-an

atau

se-leting

Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan Tim ini
terbentuk sejak 2013.”
Jendral TNI (Purn) Fachrul Razi
Ketua Umum Bravo-5 Pusat
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“Perempuan harus bisa menjadi penentu arah kepemimpinan
bangsa yang memberikan perhatian penuh kepada segala upaya
penguatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di
tanah air.”
Dr. Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir
Ketua Perempuan Bravo-5
“Walau

Saya

sudah

usia,

jika

bicara

NKRI,

saya

pasti

bersemangat.”
Doris Pandjaitan
Pembina Bravo-5 Pusat
“Pak Jokowi orangnya nggak mau anggap remeh. Orang boleh
bilang apa tapi kewaspadaan beliau tinggi. Feeling politik beliau
hebat, kita mesti akui itu.”
Ruhut Sitompul
Juru Bicara Bravo-5 Pusat
“Kami akan bekerja keras dan bekerja cerdas dalam menyampaikan
hasil kerja Bapak Joko Widodo dan reputasi baik dari Bapak Maruf
Amin.

Memelihara

suasana

damai,

persahabatan

dan

persaudaraan, dengan seluruh rakyat dan elemen bangsa tanpa
membedakan pilihan politik.”
Ali Fanser Masambessy
Ketua Umum Pemuda Bravo-5
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“Berikan wewenang yang luas kepada daerah-daerah dan support
kebijakan, bangun infrastruktur secara tepat. Ini saya kira Presiden
Jokowi sedang memulainya. Tapi harus lebih cepat. Kalau
menggandeng swasta dengan peraturan yang tidak menghambat,
saya kira swasta dengan sangat happy, sehingga investasinya ga
mandek.”
Dr. Hasan Karman, S.H., M.M.
Walikota Singkawang
Masa Jabatan 2007 - 2012
“Bersama Pak Jokowi - Kyai Ma’ruf sangat bersemangat dan fasih
membahas ekonomi rakyat. Menurut beliau sudah saatnya
Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah ke atas,
memanfaatkan semua infrastruktur dan landasan yang sudah
disiapkan oleh Pak Jokowi bersama kabinet kerja. Beliau
mengharapkan Adly Fayruz sebagai bagian dari kaum milenial
produktif Indonesia ikut bersama-sama Kyai dan Pak Jokowi
menuju Indonesia Maju.”
Ahmad Adly Fayruz
Duta Jokowi Bravo-5
“Jadi kami bukan dilatih untuk merekayasa sesuatu yang tidak nyata
menjadi nyata. Menurut Farhat, pihak oposisi selama ini tidak
pernah adil dalam mengkritik. Sebab, kritik yang dilemparkan tidak
pernah disertai data-data yang valid.”
Dr. H.M. Farhat Abbas, S.H., M.H.
Duta Jokowi Bravo-5
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“Masa depan bangsa ini terletak di pundak generasi muda yang
punya ketrampilan sesuai kebutuhan. Itulah pentingnya Pilih
Jokowi.”
Yusuf Hendratno
Man of The Globe Internasional 2019
“Seluruh tim harus berjuang maksimal ceritakan kesuksesankesuksesan Pak Jokowi kepada seluruh orang karena itu tugas kita.
Masyarakat butuh sosok pemimpin seperti Pak Jokowi.”
Mochamad Herviano Widyatama
Politisi PDI Perjuangan
“Suka ga suka dengan pak Jokowi tapi memang MRT ini keputusan
berani yang luar biasa dari beliau. Indonesia lama banget baru
punya MRT sekarang jadi biaya bangunnya makin mahal. Salut
dengan keberanian beliau.”
Oscar Adam Darmawan
CEO Indodax (Indonesia Digital Asset Exchange)
“Ad Hominem dalam bahasa latin tidak menyerang pribadi Jokowi
hampir tidak pernah menjelekkan Pemerintahan sebelumnya.
Keberanian dan Konsisten untuk memulai dengan apa yang tidak
bisa terselesaikan bisa jadi terselesaikan dan kita bisa menjadi
Bedikari.”
R.P. Ignasius Aria Dewanto, S.J.
Ekonom Keuskupan Agung Semarang
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“Jokowi seorang yang senantiasa belajar dan bekerja serta
menaruh hormat pada orang tua.”
Kristijani Kirana
Ketua SOIna Jawa Tengah
“Sebagai

Tionghoa

Indonesia

kami

mendukung

penuh

Pemerintahan yang Bersih dan mampu meningkatkan Daya Beli di
masyarakat sehingga ekonomi dapat berjalan dengan baik dan
lancar.”
Gouw Andy Siswanto
Ketua Perhimpunan INTI Jawa Tengah
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UCAPAN TERIMAKASIH

Untuk semua orang yang membantuku hingga seperti sekarang ini:

Keluarga

yang

membesarkanku

Papa

Gouw

Andy

Siswanto, Mama Endang Setiarini Sutrisno, Adik Perempuanku
Gouw Tiffany Putri Siswanto dan seluruh keluarga besarku tanpa
kecuali.

Keluarga penambah semangatku dalam bekerja dan
berkarya H. Moch Salim - Bupati Rembang Masa Jabatan 2005 2014, Hj. Umy Jazilah Salim Ketua Tim Penggerak PKK Masa
Jabatan 2005 - 2014 Terima kasih untuk terus mendukung, ini
adalah buku salah satu sahabatmu Pak Jokowi - Ibu Iriana dan
untuk Adik - Adikku Wildan, Vichy dan Syakira.
Teman – Teman terbaikku yang selalu ada mendukung aku
dalam susah dan senang selalu

mengangkatku dan memberi

harapan Harto Wibowo, Fandy Djoni, Victor Dwi Suryanto, Ade
Setiawan, Bejan Syahidan dan Raymond Adimulia Halim.

Optimisme politik untuk terus berjuang demi Jokowi melalui
Bravo-5 Jawa Tengah : Jendral TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Jendral TNI (Purn)
Fachrul Razi – Ketua Umum Bravo-5 Pusat, Letjen TNI (Purn)
Sumardi – Wakil Ketua Bravo-5 Pusat dan Mayjen TNI (Purn)
Heriyono Harsoyo – Direktur Logistik Bravo-5 Pusat, Dr. Nurmala
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Kartini Pandjaitan Sjahrir – Ketua Perempuan Bravo-5 Pusat, Doris
Pandjaitan – Pembina Bravo-5 Pusat, H. Hendrar Prihadi, S.E.,
M.M. - Walikota Semarang (Ketua Dewan Pembina Bravo-5 Jawa
Tengah), Dr. Hasan Karman, S.H., M.M - Walikota Singkawang
Masa Jabatan 2007 – 2012. Sahabatku Ahmad Adly Fayruz, Hans
Christian Hosman, S.AB, Dr. HM. Farhat Abbas, S.H., M.H. dan
Yusuf Hendratno sebagai Duta Jokowi Bravo-5. Ibu Retno dan Ibu
Shanti di Sekretariat Bravo-5 Pusat.

Pengajar Kehidupan dan Mentor Politik yang berpengaruh
besar dalam hidupku Tjahjo Kumolo, S.H. Menteri Dalam Negeri,
Dahlan Iskan - Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia Masa
Jabatan 2011 - 2014, H. Taj Yasin Maimoen – Wakil Gubernur Jawa
Tengah, Ir. H. Hevearita Gunaryanti Rahayu - Wakil Walikota
Semarang, H. Supriyadi, S.Sos, M.A. - Ketua DPRD Kota
Semarang, Rr. Maria Tri Mangesti, S.E. Anggota DPRD Jawa
Tengah, alm. Ps. Dr. Petrus Agung Purnomo – Senior Pastor JKI
Injil Kerajaan, R.P. Ignasius Aria Dewanta, SJ - Ekonom Keuskupan
Agung Semarang, Sr. M. Patrice, OSF - Ketua Yayasan Marsudirini,
Sr. M. Emmanuella, OSF, Sr. M. Rachel, OSF - Kepala SD
Marsudirini Pemuda, Sr. Teresa, PI, Ps. Obaja Tanto Setiawan –
Senior Pastor Keluarga Allah, Ps. Samuel Anton Sidharta dan Lily
Adi, Ibu Kristijani Kirana, Ibu Sukma Halim, Ibu Lasma Sianturi,
Erick Ferdinand Kurniawan, dan dr. Elice Indah Nurani, M.Kes serta
orang orang yang menempa mendidik aku berjalan di dunia politik
sebagai bagian dari kesenanganku dan kehidupanku.
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Jajaran Pengurus DPP, DPW, DPC di Forum Indonesia
Maju dan Jajaran Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus
Cabang Perhimpunan INTI Terima Kasih menjadikan saya Kader
Muda INTI Pak Teddy Sugianto Ketua Umum dan Ulung Rusman
Sekretaris Jendral ini adalah bagian dari Bhakti kita untuk Negeri
dalam bentuk karya tulisan.

Staffku

yang

merupakan

keluarga

utama

yang

mendukungku Iskandar, Sugi Santoso Susilo, Denok Widia Anjani,
Marinaningsih, Sri Wibawani dan Tio Pradoto Setianto yang terus
membuatku menjadi Bangga memiliki kalian.

_________________________________________________

Untuk Cinta dalam hidupku

Keluarga kecilku dan Istri satu-satunya Tio Natalia Sari Cahyadi
bagian terpenting dari visi besarku.

Terakhir saya berikan buku ini sebagai dukungan penuh saya untuk
Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) Ma’ruf Amin bersamasama Jokowi Optimis Menuju Indonesia Maju.
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BAB 1
Nasionalis-Religius

Bravo-5, sebuah organisasi relawan yang sejak awal
pembentukannya dimaksudkan untuk memenangkan pemimpin
yang benar memiliki komitmen tinggi bagi pembangunan bangsa.

Bersama seluruh rakyat Indonesia yang cinta dan
berpengharapan sama pada masa depan bangsa--bersikap bulat
untuk memperjuangkan Jokowi agar kembali terpilih sebagai
Presiden RI Masa Jabatan 2019-2024. Tentu agar momentum
pembangunan yang sangat pesat itu, dapat terus berlanjut menjadi
negara terkuat kelima di dunia.
Karena

itu,

terpilihnya

K.H.

Ma’ruf

Amin

sebagai

pendamping Jokowi adalah tepat untuk memimpin Indonesia pada
1

periode kedua ini. Jokowi-Ma’ruf Amin merupakan kombinasi
nasionalis-religius. Yakni, kombinasi antara pemimpin muda yang
bersahaja, jujur, dan sarat dengan semangat untuk membangun,
dengan pemimpin berusia lanjut yang sarat dengan wawasan
kebijakan, kesabaran, dan ketauhidan.
Kehadiran Ma’ruf Amin dalam banyak hal akan dapat
menangkal
mengganggu

kemunculan
kedamaian

kelompok-kelompok
Indonesia

dan

radikal

dapat

yang

menggiring

penerapan kehidupan beragama. Khususnya Islam sebagai agama
yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia untuk benar-benar
menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta.

Dengan demikian bagi Bravo-5 memenangkan pasangan
01 punya nilai strategis yang sangat tinggi. Yaitu, memilih pemimpin
yang amanah dan menyelamatkan NKRI dari upaya-upaya yang
ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945.

Untuk kita pahami benar bahwa menentukan pilihan pada
calon presiden dan wakil presiden tidak jauh berbeda dengan
menentukan pilihan jodoh kita.

Semua harus dipertimbangkan

dengan masak: arif, bijaksana, dan rasional. Tentu karena
menyangkut nasib bangsa ke depan.

Karena itu pertimbangan menjatuhkan pilihan harus
dilakukan secara serius. Bravo-5 menentukan pilihan pada JokowiMa’ruf, karena sosok Jokowi dan Ma’ruf terbukti memiliki kelebihan
2

dalam banyak hal. Lebih unggul, lebih santun, lebih bisa bekerja,
lebih bersih, dan sudah terbukti mempunyai rekam jejak yang
sangat

baik

dalam

memimpin

masyarakat

yang

beragam

(leadership skill).

Jokowi misalnya sedikit dari tokoh Indonesia yang
mendapatkan banyak penghargaan nasional dan internasional,
khususnya terkait prestasi kepemimpinannya. Sejak menjadi
Walikota Solo sampai menjadi Gubernur DKI Jakarta, tidak kurang
dari 50 penghargaan ia telah terima. Semua terkait prestasi
kepemimpinannya.

Presiden adalah pucuk pimpinan tertinggi membutuhkan
pengalaman yang nyata. Memilih Presiden tidak boleh seperti
“membeli kucing dalam karung” yang kerja dan prestasinya belum
nyata. Jokowi telah membuktikan prestasi kepemimpinannya, sejak
di dunia usaha dan pemerintahan (Walikota dan Gubernur).
Hal penting lainnya yang merupakan emas dari Jokowi adalah
integritasnya dalam bekerja dan memimpin rakyat. Integritas ini
terejawantahkan dalam cara kerjanya yang penuh totalitas, hati
yang bersih dan jernih.

Kepentingan

keluarga

dikesampingkan,

alih-alih

memanfaatkan kekuasaan. Anak-anak dan keluarganya juga
secara sadar menjaga jarak dari urusan politik dan kekuasaan yang
sedang dipegang oleh Jokowi. Keluarga yang hebat inilah yang
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juga turut menguatkan integritas Jokowi untuk terus fokus hanya
bekerja untuk rakyat, bangsa dan negara.
Sedangkan K.H. Ma’ruf Amin adalah seseorang yang kaya
akan pengalaman. Beliau seorang ulama, politisi, aktivis, guru,
sekaligus

penggiat

ekonomi

kerakyatan.

Di

tengah

krisis

kebangsaan, ancaman persatuan dan kesatuan bangsa, KH. Ma’ruf
Amin adalah jawaban dari pasangan ideal Jokowi.
Jokowi sendiri menyampaikan bahwa KH. Ma’ruf Amin
adalah tokoh agama yang bijaksana. KH. Ma’ruf telah menduduki
berbagai jabatan yang berbeda-beda. Seperti menjadi anggota
legislatif DPRD, DPR, MPR, Anggota Dewan Pertimbangan
Presiden di era Pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang
Yudhoyono, Rais 'Aam PBNU hingga sekarang menjabat Ketua
Umum Majelis Ulama Indonesia dan anggota Dewan Pengarah
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. "Kami ini saling melengkapi:
Nasionalis Religius,” kata Jokowi tegas.

Sejak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI, isu SARA
menjadi bahan untuk menyerang. Kondisi ini terus saja muncul. Isu
tersebut tidak mudah dibendung dan menjadi kontraproduktif
terhadap

program

kerja

pemerintah

maupun

semangat

kebersamaan dan persatuan Indonesia. Karena itu, hadirnya K.H.
Ma’ruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden akan menjadi jawaban
bagi bangsa ke depan untuk memperbaiki kebersamaan dan
persatuan seluruh rakyat Indonesia.
4

Beberapa penghargaan pernah diterima oleh Ma’ruf Amin.
Di antaranya, penghargaan dari Bank Indonesia (BI) dan Komisi
Penyiaran

Indonesia

(KPI).

Pada

2017,

BI

memberikan

penghargaan kepada Ma’ruf Amin sebagai Individu Penggiat
Ekonomi Syari’ah dalam Apresiasi Tata Kelola dan Kinerja Pelaku
Ekonomi.

Sedangkan

pada

2018

lalu,

KPI

memberikan

penghargaan kepada K.H. Ma’ruf Amin sebagai Tokoh Penyiaran
2018 karena kepeduliannya yang besar terhadap penangkalan
hoax di televisi.
On the top dari semua ini bahwa kedudukan K.H. Ma’ruf
Amin sebagai Ketua MUI dan Rois ‘Am (Ketua Dewan Penasihat)
PBNU adalah bentuk pengakuan keulamaan tertinggi, sehingga
tidak perlu dipertanyakan lagi keilmuan maupun integritas beliau
terhadap bangsa dan agama. Karakter dan kapasitas KH. Ma’ruf
Amin inilah sangat tepat dan pantas untuk mendampingi Jokowi di
pemerintahan 2019 hingga 2024. Semoga. (*)
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BAB 2
Jokowi Seperti Kita

Keinginan rakyat sebenarnya tidak muluk-muluk. Mereka
menginginkan seorang pemimpin yang apa adanya. Sederhana.
Tidak dibuat-buat. Tidak dicitrakan menjadi sederhana, menjadi
baik. Tapi sudah sederhana dan baik dari sononya: dari sejak lahir.

Seperti kita tahu, Jokowi terlahir dari keluarga sangat
sederhana. Ayahnya, Wijiatno Notomiharjo, seorang penjual bambu
dan kayu di lapak sederhana di dalam pasar. Ibunya, Sudjiatmi
Notomiharjo, ibu rumah tangga yang membantu sang suami,
berjualan bambu dan kayu di lapak.

Jokowi kecil hidup berpindah-pindah dari satu rumah
kontrakan sangat sederhana di bantaran kali. Mulai dari rumah di
daerah Srambatan, pinggiran Solo, rumah di bantaran Kali Pepe,
Kampung Cinderejo, Solo, hingga rumah kontrakan di bantaran Kali
Anyar. Rumah bilik dengan tiang bambu dan berhimpitan dengan
tetangga. Semuanya berlokasi di pinggir kali.

Pernah merasakan permukiman di lingkungan rumah
kontrakannya digusur Pemkot, menjadikan keluarga Jokowi
terpaksa menumpang hidup di rumah kerabatnya, hingga akhirnya
bisa membeli rumah mungil nan sederhana, berkat kerja keras
orang tuanya sebagai penjual kayu.
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Karena terlahir dari lingkungan keluarga sederhana, Jokowi
tahu pasti apa kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Ia adalah
tipikal orang yang "Man of Idea” sekaligus "Man of Action". Sikap
sederhananya terbawa hingga Jokowi menjadi orang nomor satu di
Republik ini. Kesederhanaan itu sudah menjadi sikap dan pola
hidup Jokowi, keluarga, bahkan ketiga anaknya.

Jusuf Kalla yang selama hampir lima tahun mendampingi
Jokowi sebagai Wapres, menyampaikan kesannya secara khusus
terhadap sosok sang Presiden. "Yang berkesan itu kesederhanaan
beliau," ucap Kalla pada Kamis, 13 Desember 2018, saat
menghadiri launching buku Jokowi Menuju Cahaya.

Selain kesederhanaan, kesan lain yang ditangkap Jusuf
Kalla adalah Jokowi seorang pemberani dan jujur. Dalam sebuah
kesempatan, Kalla pernah menyampaikan, salah satu yang
7

berbeda dari Jokowi adalah keberanian dan kekuatan beliau untuk
mengunjungi setiap pelosok di negeri ini. “Papua tiap tiga bulan
dikunjungi. Saya setahun sekali belum tentu," tuturnya.

Jendral TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan juga punya
kesan tersendiri kepada Jokowi. “Jokowi itu so simple. Dia itu orang
yang sederhana, yang merakyat dan tahu rakyat. Jokowi bilang ke
saya, empat kali Pak Luhut, saya pindah-pindah (rumah). Jadi, saya
(Jokowi) tahu kemiskinan itu bagaimana. Saya tidak mau melihat
rakyat saya menderita. Saya harus obati mereka. Begitu tekad
Jokowi.”

Kesederhanaan dan kejujuran, merupakan dua karakter
penting seorang pemimpin. Dan, Jokowi, selama ini, sudah
menunjukkan keduanya. Itu bisa dilihat dari mimik, gestur, nada
suara, dan pandangan mata Jokowi saat berbicara maupun
berpidato.

Hampir semua aktivitas kenegaraan dan kehidupan pribadi
Jokowi, jauh dari kemewahan. Pun, putra-putri Jokowi, tetap rendah
hati, sibuk dengan bisnis start up-nya yang dirintis dan
dikembangkan tanpa campur tangan sang ayah maupun fasilitas
negara.

Sosok Jokowi yang sederhana dan merakyat, tampak
gamblang pada gaya hidup dan kesehariannya dalam beraktivitas.
Mulai dari kebiasaan, pilihan menu makanan, juga cara berpakaian.
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Ketika menghadiri wisuda putra bungsunya Kaesang Pangarep di
Singapura pada 23 November 2014, misalnya, Jokowi tidak
menggunakan fasilitas negara.

Jokowi justru naik

pesawat kelas ekonomi. Beliau

beralasan, kedatangannya ke Singapura merupakan urusan
pribadi. Karena itu, tidak semestinya menggunakan fasilitas negara.
Termasuk, pesawat kepresidenan. Di dalam pesawat pun, Jokowi
hanya ditemani beberapa Paspampres dengan penjagaan tidak
begitu ketat.

Yang juga menarik, selera berpakaian Jokowi juga biasabiasa saja.

Sangat terjangkau. Bagi Jokowi, pakaian yang

digunakan tidak perlu mahal. Yang penting nyaman saat dipakai. Di
sela kunjungan kerja, Jokowi kerap membeli baju di mal, di kota
yang ia singgahi. Di Mal Panakkukang, Makassar, pada Rabu 12
Juli 2017 silam, misalnya, Jokowi membeli tiga potong pakaian.
Kemeja yang dibeli Jokowi seharga Rp 429.900, dengan diskon 25
persen. Narti, penjaga gerai yang dikunjungi Jokowi, mengaku
senang bisa bertemu Presiden.

"Senang sekali bisa berbicara

langsung sama beliau," kata Narti.

Di Surabaya, Jokowi juga tak canggung membeli pakaian
untuk dua cucunya: Jan Ethes Srinarendra dan Sedah Mirah. "Buat
oleh-oleh Sedah Mirah, (Jan Ethes) iya. Ini beli oleh-oleh ada baju,
jaket (sembari menunjukkan baju sama jaket)," kata Jokowi di
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Tunjungan Plaza, Surabaya. "(Harganya) Ada yang harganya Rp 86
ribu, Rp 300 ribu," lanjut dia.

Kesederhanaan lain yang menjadi kebiasaan Jokowi dan
keluarga adalah makan di kaki lima, meski sudah menjadi Presiden
RI. Jokowi juga tidak segan memberi jamuan makanan kaki lima
kepada menteri-menterinya dengan memanggil sejumlah pedagang
kaki lima bergerobak ke Istana. Jokowi dan keluarga juga masih
sering makan soto di kaki lima, baik ketika di Bogor maupun di Solo.

Kesederhanaan Jokowi juga terlihat dengan pemilihan jasa
penjahit lokal untuk membuat pakaiannya. Tentu dengan tarif jauh
lebih murah. Pun, dalam sebuah kesempatan, Jokowi tak canggung
memotong rambutnya di sebuah barber shop langganan anak muda
di Bogor, bertarif Rp 60 ribu.

Kebiasaan Jokowi lainnya adalah mengonsumsi jamu
sebelum

beraktivitas.

Tri

Supriharjo,

juru

masak

Jokowi

menuturkan, setiap pagi Jokowi tidak pernah ketinggalan meminum
jamu godokan. Kebiasaan itu dilakukan untuk menjaga stamina.
Jamu yang diminum Jokowi adalah campuran temulawak, jahe
beserta kunyit dan diberi sedikit madu.

Kesederhaan Jokowi juga tampak pada ungguhan foto di
media sosial ketika merayakan pergantian tahun 2017. Dalam foto,
tampak Jokowi hanya menggunakan sarung dan kemeja. Serupa
dengan tahun sebelumnya, saat malam tahun baru 2018, Jokowi
10

merayakannya dengan menyapa masyarakat Yogyakarta bersama
cucunya.

Sejatinya, apa yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarga,
seperti yang biasa kita lakukan. Pergi ke mal, belanja, makan di kaki
lima, dan sebagainya. Karena itu, tidak salah kita menyebut bahwa
Pak Jokowi, meski sudah jadi Presiden RI, tetap seperti orang
biasa, seperti kita.

Bicara tentang Jokowi, tidak afdol tanpa bicara sosok
pendampingnya, K.H. Ma’ruf Amin. Siapa K.H Ma’ruf Amin? Ma’ruf
Amin merupakan sosok kiai yang sederhana. Beliau merupakan
cicit dari ulama besar Syaikh Nawawi Banten, ulama asli Indonesia
yang disegani keilmuannya di dunia internasional. Utamanya, di
Makkah.

Syaikh Nawawi Banten juga merupakan imam di Masjidil
Haram dan memiliki julukan 'Imam Nawawi Atstsani', yang merujuk
kepada ahli hadis Imam Nawawi. Sosok Ma'ruf termasuk salah satu
ulama sepuh yang disegani. Beliau banyak menguasai ilmu agama
Islam yang multitalenta, selain berbagai macam ilmu Fikih. K.H.
Ma'ruf Amin bisa disebut sosok ulama yang responsif terkait
berbagai masalah yang sedang dihadapi umat.
Gestur maupun cara bertutur K.H. Ma’ruf Amin yang tertata
dan santun, menunjukkan pribadinya yang bersahaja. K.H. Ma'ruf
Amin cukup lama menjadi pengurus Komisi Fatwa MUI Pusat.
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Tepatnya, sejak 2000 hingga 2007. Beliau juga aktif di dunia
perekonomian, dengan terlibat menjadi dewan pengawas syariah di
berbagai bank dan asuransi syariah. Pernah nyantri di Ponpes
Tebuireng, Jombang, Ma’ruf melanjutkan kuliah di Universitas Ibnu
Khaldun, Bogor. Ma'ruf mendapat gelar doktor kehormatan (HC)
dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2012 di bidang hukum
ekonomi syariah. KH Ma'ruf Amin juga dikenal sebagai ulama yang
hampir selalu memakai sarung dalam berbagai aktivitas. (*)
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BAB 3
Milenial Itu Jokowi

Jokowi itu milenial banget. Beliau sama sekali tidak gaptek.
Lihatlah, aksi nge-vlog Jokowi pada momen-momen tertentu. Ketika
menerima tamu negara. Saat kunjungan maupun blusukan ke
daerah-daerah. Juga ketika beliau santai dengan keluarganya.
Dengan istri, anak, cucu, dan menantunya. Ciri khas Jokowi dalam
vlognya, adanya hashtag #JKWVLOG. Beliau mengunggahnya ke
kanal YouTube miliknya: Presiden Joko Widodo yang saat ini
subscribernya hampir mencapai satu juta.

Jokowi pernah nge-vlog bersama Perdana Menteri Kanada
Justin Trudeau di sela-sela KTT G20, di Hamburg, Jerman. Dalam
vlog, terlihat kebersamaan Jokowi, Trudeau, serta ada Ibu Negara,
Iriana Widodo. "Halo teman-teman di Indonesia. Ini Justin Trudeau
dan saya di sini bersama Joko. Saya menikmati waktu saya di sini.
Presiden Joko Widodo telah bekerja keras untuk memastikan kita
bersama membangun masa depan yang baik untuk Indonesia," kata
Trudeau.

Aksi nge-vlog bersama Trudeau menuai respons positif dari
para netizen di Tanah Air yang rata-rata milenial. Tidak sedikit yang
mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena dengan nge-vlog
bersama Trudeau, maka netizen bisa melihat kegantengan wajah
Perdana Menteri Kanada tersebut.
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Jokowi juga pernah nge-vlog bersama Raja Arab Saudi,
Raja Salman bin Abdul Aziz yang berkunjung ke Indonesia pada
Maret 2017 lalu. Video berdurasi 2 menit 27 detik diberi keterangan:
#JKWVLOG Jamuan Makan Siang Bersama Raja Salman.

Yang juga menarik adalah kesediaan Jokowi menjadi
bintang tamu sejumlah Youtubers Celebrity. Meski sibuk dengan
tugas-tugas kenegaraannya, Jokowi masih menyempatkan diri
untuk collab bersama Youtubers yang memintanya secara khusus
termasuk Ria Ricis.

Tercatat, keluarga Raffi Ahmad pernah nge-vlog bareng
mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Jokowi ditemani istri, Iriana serta
putra sulungnya,

Gibran Rakabuming Raka, menantunya Selvi

Ananda, serta sang cucu yang menggemaskan: Jan Ethes Sri
Narendra. Raffi Ahmad bersama istri, Nagita Slavina, serta Rafathar
diajak ngobrol santai di rumah dinas presiden di kompleks Istana
Bogor.

Boy William, Artis yang juga Youtubers pernah nge-vlog
bareng Jokowi di dalam mobil. Mengenakan jaket warna merah dan
sneaker, Jokowi tampil apa adanya. Berbicara mengenai kehidupan
pribadinya. Unggahan video Boy Wiliam bersama Jokowi, telah
ditonton hampir tujuh juta viewers. Tak hanya itu. Secara khusus,
pihak Istana juga pernah mengundang sejumlah Youtubers. Dua di
antaranya, Ria Ricis, Atta Halilintar bersama keluarganya: Gen
Halilintar.
14

Tidak hanya suka nge-vlog, penampilan Jokowi juga lekat
dengan gaya kaum milenial. Bersepatu sneakers, berjaket
boomber, maupun hanya berkaos layaknya anak kekinian.
Misalnya, saat touring motor Chopper di Sukabumi, Jokowi
menggunakan jaket jeans bergambar peta Indonesia di bagian
dadanya. Gaya Jokowi naik moge berbungkus jaket jeans, sekilas
mirip Dilan, sosok anak SMA di film Dilan 1990. Saat itu, film Dilan
1990 belum lama diputar di bioskop-bioskop.

Di acara resmi, Jokowi juga kerap tampil beda ala milenial.
Ketika menggelar jumpa pers menanggapi unjuk rasa 4 November
2016 di Istana, misalnya, Jokowi melapisi kemeja putihnya dengan
jaket boomber. Gaya busana sang presiden pun langsung
menyedot perhatian masyarakat. Ujung-ujungnya, booming jaket
boomber Jokowi dimanfaatkan banyak penjual pakaian online untuk
memasarkan jaket serupa.
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Gaya berpakaian kemeja putih lengan panjang yang
digulung dipadu dengan sneakers, menjadi pakaian andalan Jokowi
ketika blusukan ke berbagai daerah. Yang menarik, sneakers yang
dipakai Jokowi, beberapa di antaranya merupakan produk lokal,
dengan harga sangat terjangkau. "Saya senang memakai sneakers,
karena selain enak dipakai, juga ringan. Sehingga lebih lincah, lebih
gesit," kata Jokowi.

Saat pembukaan Asian Games 2018 lalu, Jokowi juga
tampil memukau di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan,
Jakarta. Jokowi mengendarai motor saat opening ceremony. Meski
menggunakan pemeran pengganti pada aksi ekstrimnya, toh aksi
Jokowi memberi warna tersendiri bagi event tersebut sehingga
banjir pujian.

Mengendarai sepeda motor juga sempat dilakukan Jokowi
saat kunjungan ke Papua pada Mei 2017. Tepatnya, ketika menjajal
jalan trans Papua di danau Habema, Jayawijaya. Pada April 2018,
Jokowi bahkan secara khusus mengajak komunitas motor untuk
touring di Sukabumi. Beliau mengaspal dengan motor motor Royal
Enfield Bullet 350 cc yang sudah dimodifikasi Elders Garage
menjadi gaya Chopper.

Kedekatannya dengan milenial, juga tampak ketika
Jokowi berkunjung ke Korea Selatan. Mantan Wali Kota Solo
itu sempat bertemu personel grup boy band K-Pop, Super Junior
(Suju). Para personel Suju mengunggah foto mereka bersama
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Jokowi dan Iriana ke medsos. Unggahan itu pun langsung membuat
heboh warganet, utamanya fans berat Suju.

Milenial memang akan selalu menjadi salah satu prioritas
Jokowi. Sebab, masa depan ekonomi Indonesia, ada di tangan
milenial. Jokowi sangat mengapresiasi dan mendukung anak-anak
muda yang ingin menjadi wirausahawan baru.

Hal itu pernah beliau sampaikan ketika membacakan pidato
kenegaraan di sidang bersama DPR dan DPD, Selasa, 16 Agustus
2018. Jokowi memberi apresiasi kepada generasi milenial yang
mendirikan usaha. "Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang
ingin menjadi wirausahawan baru," kata Jokowi.

Beliau menyatakan dukungannya atas apa yang mereka
lakukan, telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Ke
depan, Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan besar,
seperti revolusi industri 4.0. "Kita harus bisa bicara tentang Artificial
Intelligence, Internet of Things, dan berbagai kemajuan teknologi
yang hampir setiap detik selalu muncul yang baru," kata Jokowi.

Saat ini revolusi industri 4.0 sudah mulai mengubah wajah
peradaban manusia. Karena itu, Indonesia harus cepat beradaptasi
dan tidak boleh tertinggal dari negara-negara lain yang sedang
berlomba dan adu kecepatan.

17

Yusuf Hendratno, Man of The Globe International 2019,
terang-terangan menyatakan dukungan dan pilihannya pada
pasangan capres 01, Jokowi-Ma’ruf. Kata Yusuf dalam videonya,
masa depan bangsa ini terletak di pundak generasi muda yang
punya keterampilan sesuai kebutuhan. “Itulah pentingnya pilih
Jokowi,” kata Yusuf.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ahmad Adly Fayruz,
pesinetron yang dikenal melalui sinetron Cinta Fitri dan Jodoh
Wasiat Bapak yang tayang di ANTV. Selebriti ganteng ini berpesan
kepada generasi muda untuk memilih Jokowi-Ma’ruf Amin pada
Pilpres 2019. “Mari dukung Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin, untuk
bersama-sama mewujudkan Indonesia Maju.” Sebagai bagian dari
kaum milenial yang produktif, Adly kini bahkan rela menjadi Duta
untuk Jokowi dan tergabung dalam Bravo-5 Daerah Jawa Tengah.

Nah kan, apa yang Jokowi lakukan ternyata mampu
menarik perhatian para milenial. Survei menunjukkan bahwa
milenial lebih banyak memilih Jokowi-Ma'ruf dibanding PrabowoSandi.

Survei Lingkaran Survei Indonesia 12-19 Agustus 2018,
menunjukkan bahwa 44 persen generasi milenial akan memilih
Joko Widodo-Ma'ruf Amin di pilpres 2019 mendatang. Hanya 34
persen generasi milenial di rentang usia 20-40 tahun yang memilih
Sandiaga Uno. Sisanya 22 persen belum menentukan pilihan. (*)
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BAB 4
Sosok Optimis

Sikap optimisme Jokowi justru berangkat dari kemiskinan.
Hidup miskin di rumah kontrakan di bantaran kali di Kota Solo,
membuat Jokowi tahu benar arti hidup sesungguhnya. Bahwa hidup
miskin, tidak lantas tak punya harapan, cita-cita, maupun masa
depan.

Bahwa hidup miskin tidak lantas menerima apa adanya.
Pasrah. Hidup miskin justru harus punya mimpi untuk maju. Harus
optimistis, bahwa masih ada hari esok yang lebih baik. Itu pula yang
saat ini selalu dipesankan Jokowi di dalam berbagai kesempatan.
“Kemiskinan mendidik saya dengan baik. Kemiskinan yang
pekat. Namun, dari lingkungan serba kekurangan itulah saya
mempelajari

sesuatu

yang

luar

biasa

dari

orang-orang

terpinggirkan,” kata Jokowi di dalam buku biografi Jokowi Menuju
Cahaya.

Kemiskinan

yang

melekat

pada

Jokowi

justru

menumbuhkan semangat hidup harus berubah menjadi lebih baik.
Caranya, dengan optimistis menjalani hidup, dengan bersekolah
yang sungguh-sungguh, dengan kerja keras, terus berdoa, dan
selalu berusaha.
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Secara

pribadi,

Jokowi

sudah

membuktikan

sikap

optimistisnya. Beliau yang awalnya hanya anak miskin dengan
sungguh-sungguh bersekolah, berkuliah, lulus menjadi sarjana,
lantas meniti karier cukup cemerlang.

Dari karyawan di pabrik

kertas di PT. Kertas Craft Aceh, menjadi pengusaha mebel, lantas
menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan kini menjadi
Presiden RI. Menjadi Presiden, tidak pernah terbayang sebelumnya
di benak seorang Jokowi. Tapi bahwa hidup itu harus selalu
bergerak maju dan berpikir optimistis musti ia lakoni. Dan, waktu
sudah membuktikan.

Dalam sebuah kesempatan berbicara di forum milenial,
Jokowi pernah berpesan: "Dalam menghadapi dan menyikapi
perubahan peradaban manusia itu, tidak bisa kita lakukan dengan
pesimisme dan kekhawatiran yang berlebih. Kita justru harus
optimis dan yakin bahwa modal sosial dan energi kebangsaan kita
kuat untuk melompat ke depan.”

Pesan senada juga disampaikan Jokowi ketika menjadi
bintang tamu di vlog artis Boy William. Jokowi menyampaikan,
“Selalu saya syukuri, dalam kesulitan apapun, kesusahan apapun,
problem apapun, masalah apapun, saya tidak pernah menyerah.
(tapi) selalu saya mencari solusi. Mencari jalan keluar atas problemproblem yang ada.”
Jokowi melanjutkan, “Kita harus optismis, kita ke depan
harus memberi harapan kepada rakyat. Rakyat harus dibawa ke
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harapan-harapan besar bahwa negara ini bisa menjadi kuat
ekonominya, bisa menjadi negara maju. Kita butuh kerja keras.
Harus semangat … harus semangat.”

Menurut Seligman (dalam Ghufron & Rini, 2010 :
96),

Optimisme adalah suatu pandangan secara menyeluruh.

Yakni, melihat hal yang baik, berpikir positif dan mudah memberikan
makna bagi diri. Individu yang optimistis mampu menghasilkan
sesuatu yang lebih baik dari yang telah lalu. Tidak takut gagal dan
selalu berusaha untuk tetap bangkit. Dan, mencoba lagi bila kembali
gagal.

Sedangkan

Hambly

(1992)

berpendapat

bahwa

kepercayaan diri pemimpin perlu mempunyai sifat kepemimpinan
optimisme. Sebab, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab
besar bagi masa depan organisasi yang ia pimpin. Sehingga
pemimpin harus optimistis bahwa ia dapat mengemban tanggung
jawab tersebut dan menjalankan tanggung jawab kepemimpinan
dalam organisasi dengan baik. Sifat optimisme pemimpin juga
dapat bermanfaat untuk menyelesaikan suatu tugas dan hasil yang
spesifik, sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan.

Jokowi dinilai banyak kalangan memiliki pandangan yang
cukup visioner dan optimistis untuk membawa Indonesia ke arah
yang lebih baik. Hal itu terlihat saat tampil pada debat capres
putaran kedua beberapa waktu lalu.
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Indonesia tidak akan menjadi negara yang lebih baik, jika
dipimpin oleh pemimpin yang kerap menebarkan pemikiran yang
cenderung pesimistis. Optimistis adalah sikap mental dari seorang
pemimpin yang selalu siap menghadapi situasi apapun dan seberat
apapun. Karena Indonesia harus dibangun atas dasar optimisme.

Bandingkan dengan Prabowo. Dalam pernyataannya,
mantan Danjen Kopassus itu pernah menyampaikan pesimismenya
terhadap Indonesia, “tetapi di negara lain mereka sudah bikin
kajian-kajian, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak
ada lagi tahun 2030. Bung! Mereka ramalkan kita ini bubar…”
Rupanya, pernyataan Prabowo mengutip dari sebuah novel fiksi
berjudul, Ghost Fleet, yang ditulis oleh Peter Warren Singer dan
August Cole. Novelis ternama asal Amerika Serikat.
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Sebaliknya, Jokowi selalu dan selalu menebarkan virus
optimisme. Selalu menyampaikan sebuah harapan. Harapan untuk
maju. Harapan bahwa bangsa ini bisa menjadi besar. Beliau pernah
menyampaikan, “Jangan kita bicara pesimis 2030 bubar! Pemimpin
itu harus memberi optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus
memberikan semangat kepada rakyatnya, meskipun tantangan
sangat berat. Indonesia akan jadi negara besar, akan jadi negara
yang kuat ekonominya Enggak bisa kita bermanja-manja. Enggak
bisa kita bermalas-malasan. Harus kerja keras, harus berusaha.”
Begitu Jokowi menyampaikan pidatonya dengan semangat
berkobar-kobar.

Jokowi sejatinya ingin berpesan kepada seluruh rakyat,
bahwa kita harus tetap optimistis memandang masa depan
Indonesia. Sekaligus menegaskan bahwa Indonesia sudah on the
right track saat ini yang menurutnya Indonesia sedang melangkah
menuju sebuah titik terang.

Beruntung, kaum milenial di negeri ini tidak suka dengan
sikap-sikap pesimisme. Mereka sangat suka sekali dengan
optimisme-optimisme untuk hidup, berusaha, berkembang, dan
punya masa depan cerah. Mereka melakukan berbagai kreativitas,
inovasi, terobosan-terobosan di berbagai bidang.

Lantas apakah Indonesia akan bubar? Yang ada malah
berbagai lembaga internasional justru memprediksi ekonomi
Indonesia akan tumbuh pesat. Indonesia diramalkan dan akan
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menempati posisi kelima sebagai ekonomi terbesar di dunia
pada 2030 mendatangkan. (*)
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BAB 5
Infrastuktur untuk Semua

Bagaskoro, pria asal Tegal yang kini bermukim di
Semarang, wajahnya semringah. Ia kini kerap menengok ibunya di
Tegal. Jarak antara Semarang-Tegal, tak lagi ditempuh dalam
waktu 3-4 jam menggunakan kendaraan pribadi.

Kini cukup satu jam via jalan tol. Tol Semarang-Tegal telah
memangkas waktu 2-3 jam. “Kalau ada yang bilang pembangunan
tol hanya untuk orang-orang berduit, itu salah. Infrastruktur ini
menyenangkan semua orang. Kini, orang bisa dengan mudah
mengakses ke kota lain, dengan jarak tempuh yang singkat. Dan,
ini menyenangkan,” tuturnya. Secara khusus, ia memuji keberanian
Jokowi yang memprioritaskan infrastruktur dalam program kerja
pemerintahannya.

25

Bagaskoro hanya satu dari jutaan orang di Indonesia yang
merasakan dampak positif adanya tol. Tentu masih banyak warga
lainnya yang merasakan sisi positif infrastruktur, ketimbang orangorang yang hanya bisa mencibir apa yang sudah dilakukan oleh
pemerintah saat ini.

Ya, pembangunan infrastruktur kini banyak dirasakan oleh
masyarakat.

Akses

antar

daerah

jadi

lebih

cepat.

Pengiriman/distribusi barang menjadi lebih efisien. Dan, terpenting,
dinamika kegiatan rakyat menjadi semakin hidup, juga produktif
karena wahananya ada.

Mengapa Jokowi begitu gigih membangun infrastruktur?
Karena Jokowi sadar, selama ini infrastruktur di Indonesia masih
jauh tertinggal. Jokowi dalam biografi Jokowi Menuju Cahaya,
menyampaikan, “Tanpa kita sadari, banyak laku hidup kita yang
terhambat karena minimnya infrastruktur. Kehidupan ekonomi,
pergerakan lintas budaya, komunikasi antardaerah, ataupun
kemajuan suatu daerah, terhambat karena infrastruktur yang
lemah.”

Mau bukti? Katadata.co.id (20/10/2017) pernah menulis
sebuah laporan bertajuk “Kajian Pengeluaran Publik Indonesia
2007” yang dilansir Bank Dunia menyebut bahwa kualitas
infrastruktur Indonesia terus merosot pasca-krisis ekonomi 1998.
Indonesia sesungguhnya pernah mengungguli Thailand, Taiwan,
Tiongkok, dan Sri Lanka dalam Global Competitiveness Report’s
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1996 tentang indeks mutu infrastruktur. Namun, sejak 2002,
negara-negara ini telah melampaui Indonesia.

Survei Bank Dunia dalam hal efisiensi distribusi juga hanya
menempatkan Indonesia pada peringkat 53, jauh tertinggal dari
Thailand (35) dan Malaysia (25). Tak mengherankan, sebuah media
Jepang, Nikkei, dalam artikelnya “Poor Infrastructure, Protectionism
Threaten Indonesia's Growth” yang dilansir menjelang Presiden RI
ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono purnatugas pada 2014, ikut
menyoroti buruknya infrastruktur Indonesia.

Di tulisan itu disebutkan bahwa perekonomian Indonesia
tumbuh secara berkelanjutan di era SBY selama satu dekade.
Namun, sayangnya tak diikuti dengan perbaikan prasarana
infrastruktur, khususnya jaringan jalan, yang dibutuhkan untuk
mempercepat laju roda ekonomi.

Bisa jadi, itu sebabnya pula sebuah survei yang dilakukan
oleh Bappenas dan LPEM UI terhadap 200 perusahaan pada 2008,
seperti

dikutip

Kontan,

menyimpulkan

bahwa

ketersediaan

infrastruktur yang tak memadai menjadi salah satu faktor utama
penghambat investasi di Indonesia.

Karena itu, Jokowi tegas mengatakan bahwa infrastruktur
yang tangguh dan memadai akan menjadi wadah yang baik bagi
lajunya pembangunan. Transportasi sangat mudah ke mana-mana,
antarwilayah, NKRI terkoneksi dengan baik berkat pembangunan
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jalan-jalan modern.” Juga dinamika kegiatan rakyat akan semakin
hidup dan produktif karena wahananya ada.

Investor juga tidak perlu ragu lagi masuk ke Indonesia,
karena fasilitas pendukungnya sudah ada, yakni infrastruktur.
"Sekali lagi saya tegaskan, jalan tol, bandara, pelabuhan, kereta api
itu untuk ekonomi Indonesia dan ekonomi daerah.”

Jokowi menyampaikan, banyak orang salah kaprah menilai
ketika pemerintah menggenjot infrastruktur. Selama ini mereka
mengira bahwa pembangunan infrastruktur hanya urusan fisik
semata. Padahal, implikasi pembangunan sangat luas. Tidak hanya
bangunan dan jalan yang dibuat, tapi lewat pembangunan tersebut,
maka peradaban akan turut terbangun.

Dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR, Presiden
Jokowi menyebut bahwa pembangunan seperti moda transportasi
tidak sekedar fisik. Tapi bisa memberi dampak ke kehidupan rakyat.

"Banyak yang masih salah pengertian bahwa ketika kita
membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, dan juga
MRT, LRT, dilihat hanya dari sisi fisiknya saja. Padahal,
sesungguhnya, kita sedang membangun peradaban, membangun
konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru," jelas
Jokowi.
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Pembangunan

infrastruktur

akan

meningkatkan

konektivitas dan merangsang daya saing antar daerah di seluruh
Indonesia.

Dalam

beberapa

pidatonya,

Presiden

Jokowi

mengatakan program ini bagian dari implementasi mewujudkan
keadilan bagi seluruh rakyat.

Hasilnya, selama empat tahun Jokowi-Jusuf Kalla (JK)
memimpin Indonesia, telah banyak proyek infrastruktur digarap.
Kantor Staf Presiden (KSP) merilis data tentang hal itu
(kompas.com, 20/10/2018). Jalan dan jembatan yang dibangun
dalam empat tahun Jokowi-JK, telah terbangun jalan sepanjang
3.432 kilometer, jalan tol sepanjang 947 kilometer, jembatan
sepanjang 39,8 kilometer, jembatan gantung sebanyak 134 unit.

Kereta Api, jalur kereta api, termasuk jalur ganda dan
reaktivasi sepanjang 754.59 km'sp. Peningkatan dan rehabilitasi
jalur kereta api sepanjang 413,6 km'sp. Light Rail Transit di
Sumatera Selatan selesai dibangun. Juga Light Rail Transit di
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Jakarta selesai dibangun. Light Rail Transit di Jakarta, Bogor,
Depok, Bekasi yang rampung pada 2019. Dan Mass Rapid Transit
yang juga rampung pada 2019 ini.

Bandar udara, ada 10 bandar udara baru (Miangas, Letung,
Tebeliang, Maratua, Morowali, Namniwel, Weru dan Koroway Batu).
Kemudian, revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah
rawan bencana, terisolasi dan wilayah perbatasan. Pelabuhan,
terbangun 19 pelabuhan baru 8 pelabuhan yang masih dalam tahap
pembangunan dan direncanakan rampung pada 2019. Kemudian,
penambahan

5

unit

kapal

penyeberangan

penumpang,

penambahan 3 unit kapal motor penyeberangan, dan penambahan
10 pelabuhan penyeberangan.

Staf

Khusus

Presiden

Ahmad

Erani

Yustika

menyampaikan, pembangunan infrastruktur untuk konektivitas
sudah mulai terlihat manfaatnya. "Sudah mulai terjadi pertumbuhan
penumpang yang artinya peningkatan konektivitas itu benar-benar
terjadi," kata Erani.

Pertumbuhan penumpang angkutan udara dari 2014
hingga 2017 naik 6,5 persen, kereta api naik 8,9 persen,
penyeberangan naik 1,3 persen. Pun, Damri naik 1,7 persen. “Juga
sudah mulai terjadi pertumbuhan angkutan barang, yang artinya,
daya saing ekonomi antardaerah juga mulai tumbuh.”
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Pertumbuhan angkutan barang dari 2014 hingga 2017
melalui jalur darat diklaim naik 3 persen, jalur angkutan laut naik 3
persen,

dan

angkutan

udara

naik

2,7

persen.

Tertinggi,

pertumbuhan angkutan barang melalui jalur kereta api. Yakni, 7,8
persen.

Selain untuk konektivitas, empat tahun pemerintahan
Jokowi-JK juga membangun infrastruktur untuk mendukung
ketahanan pangan. Tujuannya, untuk meningkatkan ketersediaan
pangan yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri.
Pembangunan bendungan, hingga 2017, ada 43 bendungan yang
dibangun, dan pada 2019 ditargetkan akan terbangun 65
bendungan di seluruh Indonesia, dengan kapasitas tampung
sebesar 2,11 miliar meter kubik.

Pembangunan bendungan berdampak pada peningkatan
pelayanan irigasi waduk sebesar 160.000 hektare. Juga berdampak
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pada pemenuhan air baku sebesar 3,02 meter kubik per detik dan
meningkatkan potensi energi sebesar 145 megawatt

Sedangkan pembangunan embung oleh 3 kementerian,
sejak 2015 hingga 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan

Rakyat

berhasil

membangun

846

embung.

Berdasarkan periode yang sama, Kementerian Pertanian berhasil
membangun 2.348 embung. Sedangkan Kementerian Desa
Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi

telah

membangun 1.927 embung. Pada periode yang sama, pemerintah
juga

membangun

860.015

hektare

jaringan

irigasi

dan

merehabilitasi 2.319.693 hektare jaringan irigasi lama.

Pada 2019 ini, sejumlah proyek pun segera diresmikan.
MRT Jakarta fase I akan dioperasikan dari Lebak Bulus hingga
Bundaran Hotel Indonesia (HI). Proyek yang menelan dana lebih
dari Rp 16 triliun tersebut diharapkan menjadi katalisator budaya
bertransportasi umum bagi warga Ibu Kota. Saat ini MRT Jakarta
tengah dalam masa uji coba operasi.

Proyek infrastruktur selanjutnya yang bisa diresmikan
pengoperasiannya pada Maret 2019 adalah jalan tol BakauheniTerbanggi Besar. Tol ini akan menjadi tol terpanjang di Sumatera,
sekaligus ruas tol terpanjang yang pernah dioperasikan di Indonesia
yakni 140,9 kilometer (km).
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Juga Tol Trans Sumatera yang diharapkan membantu
menurunkan biaya logistik, sehingga berbagai produk unggulan
serta hasil bumi dan sumber daya dapat terdistribusi dengan baik
dengan waktu yang cepat disertai biaya yang terjangkau.

Selanjutnya, jembatan Holtekamp di Jayapura, Papua.
Setelah kedua bentang panjang jembatan terpasang di atas Teluk
Youtefa, pembangunan jembatan dan jalan pendekatnya saat ini
juga hampir rampung.

Jembatan Holtekamp merupakan jembatan lengkung box
dengan bentang terpanjang dan terlebar di Indonesia. Panjang
bentang utama 400 meter ditambah jembatan pendekat 332 meter
yang terdiri 33 meter pendekat dari arah Hamadi dan 299 meter dari
arah Holtekamp. Total panjang jembatan keseluruhan 732 meter.
Sedangkan lebar jembatan 21 meter yang terdiri 4 lajur 2 arah
dilengkapi median jalan.

Jembatan ini akan memangkas jarak tempuh hingga 17
kilometer antara Hamadi dan Holtekamp. Hal ini berpengaruh pada
waktu tempuh dari Kota Jayapura ke Muara Tami yang akan menuju
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang sebelumnya
membutuhkan waktu 2,5 jam, nanti bisa menjadi 60 menit.

Di Pulau Sulawesi, ada proyek tol Manado-Bitung. Dari
total 39 km panjang jalan tol, sekitar 25 km di antaranya
direncanakan beroperasi lebih dini. Tol Manado-Bitung sempat
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dibuka secara fungsional pada saat libur Natal dan Tahun Baru lalu.
Tol lainnya, Balikpapan-Samarinda merupakan tol pertama di Pulau
Kalimantan. Tol ini merupakan cikal bakal dibangunnya Trans
Kalimantan.

Meski suara-suara nyinyir datang dari lawan-lawan politik
Jokowi secara bertubi-tubi yang mempersoalkan infrastruktur, toh
Jokowi tetap keukeh untuk melanjutkan Nawa Citanya.

Bagi

Jokowi, selalu ada alasan baginya untuk merasa bersyukur dan tak
perlu terganggu oleh cercaan. “Kebahagiaan rakyat merupakan
kunci kebahagiaan saya. Ketika rakyat tersenyum dan bersuka cita,
saya tak punya alasan apapun untuk berpikiran muram,” kata
Jokowi dalam Jokowi Menuju Cahaya.

Keteguhan hati Jokowi tetap menggeber pembangunan
infrastruktur, mendapatkan banyak dukungan dari elite-elite
nasional. Salah satunya, datang dari Prof. Dr. Syafi’i Ma’arif,
seorang ulama, ilmuwan, pendidik Indonesia, dan pernah menjabat
sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Ma’arif
pernah mengatakan, “Jokowi bisa gencar membangun selama ini
karena selain berlatar belakang pengusaha, juga bebas dari beban
politik dan dusta ke pendukungnya.” (*)
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BAB 6
Lawan Hoax dan Fitnah dengan Kerja Nyata

Lawan-lawan politik Jokowi terus berusaha menjatuhkan.
Hoax dan fitnah berseliweran di lini media sosial. Jokowi dituding
PKI. Jokowi dituding antek asing dan aseng (China). Jokowi juga
dituding anti-Islam. Tentu masih banyak tudingan-tudingan negatif
lainnya yang semuanya bermuara pada hoax dan fitnah semata.
Hoax dan fitnah yang sepertinya sengaja diproduksi dan disebarkan
oleh para pembenci Jokowi, sangat sulit dinalar. Kenapa para
pembenci Jokowi bisa sekejam itu?

Toh, Jokowi tidak tergoyahkan. Jokowi menjawab tudingan
semua itu dengan karya nyata. Progress pembangunan terus
meningkat. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur, keterjangkauan
fasilitas kesehatan dan pendidikan, semakin baik di era Presiden
Jokowi. Kerja, kerja, kerja. Itulah yang selalu ditekankan Jokowi,
ketimbang sibuk mengurusi hoax dan fitnah yang sengaja
dihembuskan oleh para pembencinya. Waktu yang akan menjawab
bahwa hoax dan fitnah-fitnah yang sengaja dilontarkan oleh para
pembenci maupun kubu lawan politik Jokowi, tidaklah benar.

Fakta yang ada, justru memukul pihak lawan. Kasus Ratna
Sarumpaet, misalnya, membuat pihak lawan politik Jokowi justru
merasa tersengat. Ratna Sarumpaet terbukti berbohong bahwa
dirinya dianiaya lantaran kiprahnya selama ini menjadi aktivis yang
kerap menyudutkan pemerintah. Fakta yang benar, “memarnya”
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wajah Ratna Sarumpaet, karena operasi plastik yang dilakukan di
sebuah klinik kecantikan. Jadi, sama sekali bukan karena dianiaya.

Fitnah yang jauh lebih kejam juga dilontarkan pihak lawan
dengan menebar isu bahwa jika Jokowi memenangi Pilpres 2019,
maka perkawinan sejenis akan dilegalkan. Fitnah lainnya, jika
Jokowi kembali terpilih menjadi presiden, maka adzan akan
dilarang. Jokowi dituding anti-Islam.

Gusti Allah mboten sare (Tuhan tidak tidur). Jawaban atas
hoax dan fitnah-fitnah itu, justru dijawab oleh orang-orang yang tahu
siapa sosok Jokowi sebenarnya.

Salah satunya, dosen ilmu politik Islam Universitas
Indonesia (UI) Sri Yunanto. Yunanto tegas menyatakan bahwa isu
Presiden Jokowi anti-Islam merupakan fitnah. Sri Yunanto pun
meluncurkan buku 'Keislaman Jokowi'.

Yunanto menyampaikan itu pada acara bedah buku
'Keislaman Jokowi' di D Hotel Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan,
pada Selasa, 6 November 2018. Yunanto sengaja menulis buku itu
karena ingin menangkal semua fitnah anti-Islam yang dibidikkan
kepada Jokowi.

Yunanto meminta pemilih tidak meragukan keislaman
Jokowi. Kata Yunanto, keislaman Jokowi tecermin dari pribadinya
sebagai pemimpin keluarga, presiden, dan anggota Islam dunia.
36

Yunanto tegas mengatakan, "Jika Anda tidak akan memilih Jokowi,
jangan serang Jokowi dengan sebutan anti-Islam, menzalimi Islam,
bukan Islam yang baik, karena tuduhan Anda itu tidak terbukti dan
fitnah.”
Yunanto melihat rekam jejak Jokowi. “Ketika saya telusuri,
beliau lahir sebagai muslim, dari keluarga muslim, menjalani
pendidikan agama formal maupun informal.”

Jokowi, kata Yunanto juga mempromosikan Islam moderat
yang merupakan watak Islam Indonesia. Buktinya, Jokowi kerap
mengunjungi pesantren dan menjalin silaturahmi dengan tokohtokoh Islam di Indonesia. Pemerintahan Jokowi juga menjalin
persahabatan

dengan

kemerdekaan Palestina.
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negara-negara

Islam

dan

membela

Detik.com

bahkan

pernah

menurunkan

wawancara

eksklusif dengan dua guru ngaji Jokowi, capres 01, di Sukoharjo
dan Solo, Jawa Tengah. Yaitu, Ustaz Mudhakir dan KH Abdul
Karim Ahmad (Gus Karim).

Mudhakir adalah guru ngaji yang pada 2001 didatangkan
keluarga Jokowi untuk mengajar membaca Alquran dengan metode
Iqra. Jokowi kala itu belum menjadi Wali Kota Solo, belajar dari Iqra
1 sampai 5.

"Insya Allah kalau seseorang belajar Iqra sampai jilid 5 akan
mampu sebenarnya membaca Alquran, tentu ketika seseorang
belajar melalui metode Iqra harus ada tindak lanjutnya," kata Ustaz
Mudhakir.

Sementara Gus Karim merupakan salah satu guru ngaji
Jokowi di bidang fikih. Dia salah satu guru pengajian di Majelis
Bening Ati yang diikuti Jokowi sejak 2001.

Di Majelis Bening Ati, Jokowi bersama sejumlah pengusaha
muda Solo saat itu, antara lain, belajar tentang zakat, sedekah, dan
infak. "Yang mana ini kebutuhan seorang pengusaha supaya
zakatnya benar, shodaqoh-nya benar, infaknya tidak salah tujuan,"
ucap Gus Karim.

Pengasuh Pondok Pesantren Al Quraniy

Azzayadiy itu juga memberi kesaksian tentang bacaan Alquran
Jokowi. Menurut Gus Karim, Jokowi bisa membaca Alquran dengan
lancar.
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Masihkah meragukan keislaman Jokowi? Di mana nalar si pembuat
hoax dan fitnah kalau Jokowi anti-Islam? Wong Jokowi juga muslim
taat kok. Mosok seorang muslim memusuhi agamanya sendiri?
Ulamanya sendiri? Inilah yang harus di perhatikan.

Bagaimana dengan hoax dan fitnah bahwa Jokowi
komunis?

Logikanya

begini.

Jokowi

lahir

tahun

1961.

Pemberontakan G30S PKI terjadi tahun 1965. Ketika DN Aidit eksis
di era itu, Jokowi masih berusia 4 tahun. “Apa iya, ada PKI ada
program khusus balita? Saya kembalikan kepada si pencetus isu?”
sentil

Jokowi

pada

buku

biografinya,

Jokowi

Menuju

Cahaya terbitan Tiga Serangkai Solo.

Yang membuat Jokowi miris, masih ada yang mempercayai
bahwa dia anak PKI. “Saya lahir dan besar di Solo. Di kota itu,
organisasi keislaman sangatlah lengkap.

Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Bisa diperiksa
dan diteliti, apakah benar keluarga saya pengikut PKI. Tanya saja
pada pengurus masjid yang berada di sekitar rumah kami dulu.
Kakek, nenek, orang tua, saya, dan adik-adik semua dibesarkan
dalam didikan agama Islam. Kami juga orang Jawa tulen, bukan
keturunan Tionghoa seperti yang diberitakan. Sangat tidak benar
jika saya seorang PKI. Itu adalah fitnah yang keji,” kata Jokowi,
masih di biografinya.
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Bagaimana dengan tudingan bahwa Jokowi antek aseng
(Republik Rakyat Tiongkok - RRT)? Jokowi diisukan mendatangkan
ribuan tenaga kerja dari Tiongkok ke Indonesia dan mereka
membanjiri lapangan kerja di Tanah Air. Kata Jokowi, Indonesia
adalah negeri dengan jumlah pekerja asing yang minim. Jumlahnya
hanya 0,03 persen dari total penduduk negeri ini.

Bandingkan dengan Malaysia. Disana, jumlah tenaga kerja
asing 5 persen dari total jumlah penduduk. Di Arab Saudi, jumlah
pekerja

asing

bahkan

mencapai

80

persen

dari

jumlah

penduduknya. “Kita satu persen saja tidak sampai,” kata Jokowi. Isu
tenaga kerja dari Tiongkok membanjiri Indonesia, tidaklah benar.
Jumlah tenaga kerja asing dari Tiongkok di Indonesia masih stabil.
Tidak mengalami peningkatan berarti, yakni 24 ribu orang.
Sementara tenaga kerja Indonesia di Tiongkok jumlahnya mencapai
80 ribu orang.

Berbagai isu, hoax, dan fitnah berbau SARA yang
merajalela dibidikkan ke Jokowi rupanya tidak menggoyahkan
posisinya. Para pembenci Jokowi menghembuskan hoax dan fitnah
seperti itu, karena mereka tidak bisa menebar hoax dengan isu
bahwa Jokowi korupsi. Karena memang Jokowi bersih. Tidak
pernah korupsi.

Pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Mahfud MD juga
mengakui hal itu. Dalam salah satu program Indonesia Lawyer Club
di TV One, Mahfud pernah menyampaikan, “Saya katakan secara
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personal Pak Jokowi sangat baik karena empat hal. Satu, semua
lawan-lawan politik mencari titik lemah korupsinya, nggak ada
sampai

sekarang.

Kalau

ada

korupsi

(sudah)

kena.

Keluarganya ndak ikut-ikut. Anaknya ndak. Dia (Jokowi) sendiri
bersih.” (*)
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BAB 7
Potret Keluarga Cemara

Harta yang paling berharga adalah keluarga
Istana yang paling indah adalah keluarga
Puisi yang paling bermakna adalah keluarga
Mutiara tiada tara adalah keluarga

Itulah

sepenggal

lirik

tembang

berjudul

Harta

Berharga yang merupakan original soundtrack filmKeluarga
Cemara. Lagu ini dirilis ulang dan dinyanyikan oleh Bunga Citra
Lestari. Penyanyi aslinya, Novia Kolopaking, istri budayawan Emha
Ainun Nadjib.

Bagi generasi yang lahir tahun 1970-an, tentu tidak asing
dengan cerita film ini. Film Kelurga Cemara versi 2019 membuka
alur cerita baru dari rangkaian cerita Keluarga Cemara yang pernah
tayang pada 1990-an di TVRI.

Lantas apa hubungan Keluarga Cemara dengan Jokowi?
Rasanya tidak berlebihan jika menyebut bahwa keluarga Jokowi
mirip Keluarga Cemara. Tentu dalam konteks keharmonisan, juga
kebahagiaan keluarga yang sarat mengajarkan nilai-nilai kebaikan
pada pola mendidik anak, juga pada pola komunikasi serta pola
berinteraksi. Sebuah gambaran keluarga dengan sikap orang tua
yang demokratis.
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Sang ayah, Joko Widodo alias Jokowi maupun sang istri,
Iriana sama sekali tidak pernah memaksakan kehendak mereka;
bahwa tiga anaknya harus mengikuti kemauan orang tua.
Jokowi dan Iriana, membiarkan anak-anaknya — Gibran
Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep—
memilih “jalan hidupnya” sendiri. Baik ketika mengawali berbisnis
maupun memilih pendamping hidup. Tiga anak Jokowi-Iriana, tak
satu pun yang mengikuti jejak sang ayah. Mereka tidak tertarik
dengan politik.

Ketika Gibran jatuh hati pada Selvi Ananda yang berasal
dari

keluarga

sederhana

di

Solo,

Jokowi-Iriana

tidak

mempersoalkan. Jokowi-Iriana tidak membeda-bedakan status
sosial. Toh, keduanya sadar bahwa manusia di mata Allah SWT
adalah sama.

Yang membedakan hanya ketakwaan dan amal

perbuatannya.

Jokowi sadar, jabatan sebagai presiden merupakan
amanah dari rakyat yang musti ia lakoni sebagai pekerjaan pada
periode tertentu. Tidak seumur hidup.

Karena itu, saat Gibran

berkeinginan

Ananda,

mempersunting

Selvi

Jokowi-Iriana

merestuinya.

Pernikahan Gibran-Selvi digelar di Solo, di sebuah gedung
yang sederhana. Bukan di hotel berbintang seperti kebanyakan
pernikahan
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putra-putri

pejabat.

Pernikahan

Gibran-Selvi

membuahkan Jan Ethes Sri Narendra. Ethes tumbuh menjadi sosok
balita ganteng yang kini sedang lucu-lucunya dengan tingkahnya.

Saat Kahiyang Ayu menerima pinangan Boby Nasution
yang berasal dari keluarga Batak, lagi-lagi Jokowi-Iriana tidak
mempersoalkan perbedaan latarbelakang suku calon menantunya.
Pernikahan Kahiyang-Boby digelar di Solo, juga Medan. Pernikahan
keduanya dikaruniai seorang putri. Namanya: Sedah Mirah
Nasution. Klop, sepasang. Cucu pertama cowok, cucu kedua
cewek. Sedangkan si bungsu, Kaesang Pangarep masih lajang. Ia
kini tengah sibuk berbisnis nugget pisang berlabel Sang Pisang.

Keluarga

Jokowi

yang

tampil

sederhana,

kerap

mengundang simpati dan kagum masyarakat. Meski berstatus
keluarga Presiden RI, keluarga ini tetap apa adanya. Tidak suka
tampil formal, misalnya harus berseragam batik saat tampil di depan
awak

media. Jokowi, istri, maupun anak-anaknya, seperti

kebanyakan keluarga biasa, berbusana santai, bersepatu sneakers,
dan tampil minimalis. Sama sekali jauh dari kesan mewah dan
exclusive.

Keluarga ini juga kerap mempertontonkan keharmonisan.
Berbincang santai di sudut Istana Bogor. Kadang juga saling ledek
antara Gibran dan adiknya, Kaesang, di ranah media sosial. Juga
kerap tertawa bersama melihat kelucuan Jan Ethes. Di rumah,
Iriana juga tampil apa adanya. Ia tetap menjadi dirinya sendiri. Jauh
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dari kesan bahwa perempuan bersahaja itu, sejatinya adalah Ibu
Negara di Republik ini.

Di rumah, seperti kebanyakan perempuan lain, Iriana
mengenakan daster, memasak, bersih-bersih, juga menyapu. Soal
nyapu ini pernah tertangkap kamera Kaesang ketika si bungsu
tengah nge-vlog bareng Kahiyang Ayu dan Boby Nasution. “Arep
nyapu

dulu,”

celetuk

Iriana

saat

diminta

Kaesang

untuk

bergabung. Iriana sendiri berasal dari keluarga sederhana, yakni
guru. Ia tipe perempuan rumahan. Suka memasak, bersih-bersih
rumah, dan merawat anak. Setia kepada suami, nrimo, dan apa
adanya. Itu sudah dibuktikan Jokowi ketika Iriana diajak ke Aceh,
tempat Jokowi bekerja di sebuah pabrik kertas di sana.

Kembali ke anak-anak Jokowi, mereka sama sekali tidak
pernah meminta fasilitas dari orang tuanya. Sepertinya, ketiganya
memang menjaga jarak. Tidak mencampuri urusan bapaknya. Itu
sudah terlihat ketika Jokowi menjabat sebagai Walikota Solo
maupun Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, Kahiyang sama sekali tak
meminta campur tangan sang ayah ketika ia mendaftar sebagai
CPNS di kota kelahirannya, Solo. Hasilnya, Kahiyang belum
beruntung. Ia tidak diterima.

Gibran ketika memulai usahanya di bisnis katering, tak
mengandalkan status ayahnya yang waktu itu masih menjabat
sebagai Walikota Solo. Gibran melakoni bisnis kateringnya dengan
caranya sendiri. Juga ketika ia berbisnis jualan martabak berlabel
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Markobar pada saat Jokowi sudah menjadi Presiden RI. Kaesang
juga begitu. Ia memutuskan berbisnis jualan nugget pisang berlabel
Sang Pisang. Kini, Sang Pisang sudah punya cabang di manamana. Di kota-kota tertentu, Sang Pisang dan Markobar malah
berkolaborasi pada satu gerai. Bagaimana dengan Kahiyang Ayu?
Kahiyang

tengah

berbisnis

kopi

bersama

Boby

Nasuiton,

suaminya.

Melihat sikap mandiri anak-anaknya dalam berbisnis,
Jokowi mengaku bangga. Ketiganya tak ada gelagat minta
didukung oleh kemudahan fasilitas karena bapaknya penguasa
negeri ini. Sama sekali tidak. Anak-anak Jokowi sangat sadar
bahwa bapaknya tidak selamanya menjadi presiden. Karena roda
itu berputar. Anak-anak Jokowi tetap menjadi dirinya sendiri,
dengan karakternya sendiri.
”Jabatan saya adalah dunia kerja saya, bukan wilayah
kuasa anak-anak. Menjadi seorang presiden, bukan berarti saya
mengalirkan power kepada anak-anak saya. Itu hal yang amat
sangat saya tentang. Anak-anak harus belajar tentang kehidupan
yang berputar bagaikan roda,” kata Jokowi pada biografi Jokowi
Menuju Cahaya.

Karena

kesibukan

anak-anaknya

berbisnis,

Jokowi

mengakui tidak intens bertemu mereka. Meski begitu, mereka
masih kerap berkomunikasi melalui handphone. Jika memang ada
waktu dan mereka bisa berkumpul, biasanya ngobrol santai tentang
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pekerjaan dan bisnis anak-anaknya. Sungguh, sebuah keluarga
yang patut dicontoh dalam menjaga profesionalisme profesi sang
bapak di satu sisi, dan didikan kehidupan kepada anak-anaknya
yang melahirkan sikap kemandirian dengan karakternya masingmasing. Dan, Jokowi membuktikan bahwa ia telah berhasil
mendidik dan membangun karakter anak-anaknya, sehingga
tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Tentu endingnya
seperti pesan moral Keluarga Cemara, bahwa: Istana yang paling
indah adalah keluarga. (*)
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BAB 8
Sederhananya, Iriana

Semua orang tahu pepatah ini. Bunyinya: di balik
kesuksesan seorang pria, selalu ada sosok wanita hebat. Ya, istri
lah yang paling tahu perjuangan seorang suami demi menghidupi
keluarganya. Tentu melewati setiap proses untuk menempuh
kesuksesan.

Selama proses menempuh kesuksesan itu berlangsung,
perjalanan tidak selalu mulus.

Pasti ada hambatan yang bisa

membuat perjuangan menuai kegagalan. Nah, saat-saat seperti
itulah, biasanya sosok istri berperan. Dia akan memberikan
dukungan penuh agar si suami kembali bersemangat dan bangkit.
Jokowi

beruntung

memiliki

Iriana.

Perempuan

ini

setia

mendampingi Jokowi saat Jokowi khawatir Iriana tak berkenan
tinggal di pedalaman Aceh pada awal-awal pernikahan mereka,
Iriana justru meneguhkan hati sang suami agar ia tidak perlu
mengkhawatirkan

dirinya.

“Kan

ada

kamu,”

begitu

Iriana

meneduhkan hati Jokowi.

Iriana lahir di Surakarta, pada 1 Oktober 1963. Iriana
berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang guru. Di antara
keempat adiknya, nama Iriana paling berbeda. Empat adiknya
bernama Anik, Anto, Andi, dan Anjas.
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Nama Iriana pemberian dari sang kakek yang juga
berprofesi sebagai guru di Irian, Jayapura. Nah, saat sang kakek
berkunjung ke Solo, lahirlah Iriana. Maka, oleh sang kakek bayi
perempuan itu diberi nama Iriana. Penamaan ini diambil dari kata:
Irian, Jayapura.

Iriana remaja bersekolah di SMA 3 Solo. Ia tidak
memanfaatkan ayahnya yang juga guru di sekolah itu. Dari
banyaknya teman Iriana, salah satunya bernama Iit Sriyanti.
Keduanya cukup dekat. Siapa Iit Sriyanti? Ia rupanya adik kandung
Jokowi. Dari seringnya main ke rumah Iit, Jokowi kerap
memperhatikan Iriana. Dari situlah getar-getar asmara Jokowi
berkecamuk. Jokowi yang saat itu masih berstatus sebagai
mahasiswa

Fakultas

Kehutanan

UGM,

Yogyakarta

kerap

memperhatikan wajah ayu Iriana dari balik jendela rumah. Ya mirip
film Dilan 1991 sekuelnya.

Dalam berbagai kesempatan bertutur soal kisah cintanya
dengan Iriana, Jokowi mengaku butuh enam bulan untuk menarik
hati Iriana. Pendekatan dilakukan Jokowi. Salah satunya, mengajak
Iriana bersepeda. Cinta pun bersemi. Pada akhirnya, Iriana
menerima pinangan Jokowi dan mereka menikah di saat usia Iriana
23 tahun. “Mas kawinnya cincin seharga Rp 24 ribu. Ini sampai
sekarang masih dipakai,” kata Jokowi.
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Tak lama menikah, Iriana diboyong Jokowi ke Aceh. Ketika
itu Jokowi mendapatkan pekerjaan di PT Kertas Kraft Aceh.
Kerjanya, di pedalaman hutan. Memastikan pasokan kayu ke pabrik
tercukupi. Di Aceh, Jokowi-Iriana tinggal di barak berupa rumah
panggung bersama keluarga karyawan lain. Keduanya tinggal di
kamar sempit. Kamar mandi cuma satu. Dipakai orang banyak,
bergiliran.

Yang bisa dilakukan Iriana hanya mencuci, masak, bersihbersih, dan menunggu sang suami pulang ke barak menjelang
senja bergeser ke peraduan. Itu semua dilakoni Iriana dengan
ikhlas. Ia tidak pernah mengeluh. Cintanya kepada Jokowi tulus.
Sangat tulus. Ia selalu tersenyum ketika melihat wajah lelah
suaminya pulang dari bekerja. Iriana selalu memberikan semangat.

Dua tahun tinggal di rumah barak, saat Iriana hamil muda,
Jokowi membawa pulang istrinya ke Solo. Jokowi sendiri, kembali
ke Aceh untuk meneruskan pekerjaannya. Tapi itu tidak lama. Pada
akhirnya, Jokowi memutuskan resign dari pekerjaanya dan kembali
ke

Solo,

menunggui

kelahiran

anak

pertamanya:

Gibran

Rakabuming Raka. Di Solo, Jokowi memutuskan untuk bekerja
sebagai tukang kayu di tempat Pak Dhe-nya, Miyono. Hingga
akhirnya, mencoba merintis usaha mebel sendiri.

Iriana memberi energi positif pada Jokowi. Saat Jokowi
jatuh karena ditipu mitra bisnisnya, Iriana memberi semangat untuk
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kembali bangkit. Ia sama sekali tak menyalahkan suaminya karena
mudah percaya pada rekan bisnis yang baru dikenal. Sebaliknya,
Iriana selalu menyemangati Jokowi, memberinya support untuk
mencari peluang lain. Di saat Jokowi jatuh, Iriana berusaha
meneduhkan, membuat hati suaminya menjadi adem.

Sosok Iriana pun terbentuk menjadi perempuan tangguh.
Perempuan yang tidak mudah menyerah. Perempuan yang selalu
menyemangati suami. Ia menjadi dirinya sendiri. Iriana tahu benar
posisinya. Karena itu, ketika Jokowi menjabat sebagai Walikota
Solo, Iriana tetaplah Iriana. Iriana yang rendah hati, apa adanya,
sederhana, tidak neko-neko, tidak mau mencampuri urusan
pekerjaan suami. Ia tetap memposisikan menjadi dirinya sendiri,
menjadi pendamping Jokowi. Menjadi istri dan ibu bagi anakanaknya.

Ketika Jokowi menjabat sebagai Walikota Solo, Iriana
mudah menyesuaikan lingkungan barunya. Selain sebagai istri
Walikota, Iriana memimpin kegiatan PKK. Ia banyak melakukan
kegiatan sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Iriana fokus pada masalah kemiskinan. Ia sangat peduli pada wong
cilik. Rakyat miskin yang butuh perhatian pemerintah. Karena ia
tahu benar pahitnya menjadi orang miskin.

Saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta,
Iriana juga menemani suaminya pindah ke Jakarta. Mendampingi
hari-hari Jokowi sebagai orang nomor satu di Pemprov DKI Jakarta.
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Kini, saat Iriana yang menjadi First Lady, sifat dan sikapnya tetap
sama. Tidak ada yang berubah. Iriana tetap sosok perempuan yang
apa adanya. Dandanannya sederhana dan tidak menor. Potongan
rambutnya tidak neko-neko. Ia tidak mengambil porsi yang
memancing sorotan. Juga tak berusaha untuk menjadi “power”
kedua setelah sang suami. Iriana tetap memposisikan sebagai ibu
rumah tangga. Yang sangat mencintai keluarganya. Sosok yang
tidak merasa canggung saat membersihkan rumah, meski sudah
ada asisten rumah tangga. Sosok yang masih mengenakan daster
ketika berada di rumah. Sosok yang masih mau menyapu halaman
pada saat rumah pribadinya, di Solo, tampak kotoran berceceran.
Bagi Jokowi, Iriana sosok yang membawa kedamaian di
hatinya. Di saat sang suami mendapatkan serangan bertubi-tubi
dari para pembenci maupun lawan politiknya yang bertebaran di
media sosial, Iriana menanggapinya dengan hati adem. Ia sungguh
bijak. Karena ia tahu bahwa itulah risiko ketika sang suami terjun ke
politik dan menjadi pejabat publik. Sungguh, Iriana merupakan
perempuan tangguh. (*)

52

BAB 9
Mendengar Langsung Suara Rakyat

Jokowi bukan tipe pemimpin yang suka duduk di kursi
kerjanya. Beliau tidak betah berlama-lama di Istana. Suami Iriana
itu juga ogah hanya mendengarkan laporan dari para menterimenterinya. Jokowi punya pola komunikasi yang menarik.

Apa itu? Blusukan. Mengunjungi rakyat secara langsung.
Tidak diwakilkan kepada menteri-menterinya, meski sebenarnya hal
itu bisa dilakukan. Tapi, sebisa mungkin itu dihindarinya. Jokowi
bukan tipe pemimpin yang mau menerima laporan ABS alias Asal
Bapak Senang. Pola komunikasi dengan cara blusukan sudah
beliau lakukan ketika menjabat sebagai Walikota Solo, Gubernur
DKI Jakarta, dan sekarang saat menjabat sebagai Presiden RI.

Jokowi memastikan dirinya harus hadir langsung di tengahtengah

rakyatnya.

Mendengarkan

suara-suara

mereka.

Mendengarkan keluh kesah mereka. Mendengarkan harapan dan
aspirasi orang-orang yang ditemuinya. Jokowi sangat yakin, dengan
blusukan, persoalan bisa disentuh dan diketahui dengan nyata.

Blusukan Jokowi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja.
Tidak mengenal waktu. Ke permukiman-permukiman kumuh, pasarpasar tradisional, mal-mal, kampung-kampung, desa-desa, ke
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daerah yang masih tertinggal, masih terisolasi karena minimnya
akses hingga ke wilayah-wilayah perbatasan.

Kaget, senang, haru, mewarnai perasaan masyarakat yang
tiba-tiba melihat Presiden RI ada di depan mereka. Berinteraksi
langsung dengan mereka. Bisa ngobrol bareng, bahkan berfoto
bersama. Karena itu tak mengherankan acap kali terdengar cerita
menggelikan ketika Jokowi blusukan. Ini seperti yang terjadi di
Kampung Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan
Semarang Utara, Kota Semarang pada 2 Februari 2019 lalu.

Malam itu pukul 00.00, sejumlah warga yang sedang
nongkrong di dermaga pelabuhan, sama sekali tak mengira bahwa
pria yang datang mengenakan kemeja putih dengan lengan
digulung itu adalah Jokowi. “Warga tidak ada yang tahu. Tahunya
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(Jokowi) itu orang proyek, karena pakai baju putih, celana biru, dan
sepatu. Tahu-tahu itu Bapak Presiden," ucap Ahmad Sueb, Ketua
RW 13 Kampung Tambaklorok, yang sangat senang kampungnya
dikunjungi Presiden.

Pantas saja warga awalnya tak mengenali bahwa pria tinggi
berperakan kurus yang datang ke kampung mereka adalah
Presiden RI. Sebab, tak ada pengawalan layaknya pejabat
berkunjung. Karena memang malam itu Jokowi hanya datang
bersama sopir, tanpa pengawalan paspampres.

“Saya hampir setiap minggu, setiap bulan ketemu nelayan
ke kampung nelayan. Bisa tanya ke nelayan di Tambaklorok,
Semarang.” kata Jokowi saat menjawab pertanyaan calon presiden
nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat kedua pada Minggu
(17/12/2019) malam.

Jokowi melanjutkan, “Jam 12 malam, tengah malam saya
berdua dengan sopir berdua saja ke sana untuk memastikan,
bagaimana kondisi nelayan yang benar.” Pengakuan Jokowi
dibenarkan oleh Ahmad Sueb dan warga Tambaklorok lainnya saat
dikonfirmasi wartawan. Bahkan, video Jokowi mengunjungi
Tambaklorok pun akhirnya viral di media sosial.

Jokowi menyampaikan, kedatangan dirinya sekitar pukul
00.00 di Tomboklorok hanya untuk melihat langsung kondisi
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perekonomian para nelayan. "Betul ada laporan baik tapi saya ingin
pastikan seperti apa kondisinya. Saya ingin betul masalah itu masuk
ke telinga saya dan bisa diatasi.”

Melalui pola komunikasi blusukan, Jokowi mendengarkan
suara rakyat sebagai dasar menetapkan kebijakan dan membuat
rencana yang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Ini penting agar
program pemerintah tepat sasaran. Program yang betul-betul
diinginkan dan butuhkan oleh rakyatnya. Bukan hanya yang
diinginkan oleh pemimpinnya semata.

Sebab, kakek dari Jan Ethes Sri Narendra dan Sedah Mirah
Nasution ini tipe Eksekutor dalam pemimpin yang selalu
memastikan bahwa antara policy, rencana, dan pelaksanaan harus
sejalan. Maka, dengan cara blusukan itulah cara Jokowi
memastikan
pemerintah

bahwa
melalui

yang

direncanakan

dan

program-programnya

lakukan

oleh

benar-benar

dilaksanakan di lapangan. Jokowi benar-benar ingin melayani
rakyatnya dengan baik. Memastikan rakyatnya bisa hidup tenang,
tidak menderita, tercukupi kebutuhannya, merasa aman dan
nyaman, kesehatannya terjamin, dan sebagainya.

Artinya, paradigma yang selama ini terdengar bahwa rakyat
harus melayani rajanya, dibalik oleh Jokowi. Jokowi justru
menjadikan rakyat sebagai rajanya. Sebaliknya, ia memposisikan
dirinya sebagai abdi dalem yang harus melayani rakyat sebagai
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rajanya.

Itulah

alasan

mengapa

Jokowi

tetap

melakukan

kebiasaannya untuk blusukan.

Karena itu, munculnya suara-suara pembenci yang nyinyir
dan menuding bahwa yang dilakukan Jokowi hanya pencitaan
semata, justru membuat semangat Jokowi menyala-nyala. Semakin
dikritik, Jokowi akan semakin masuk ke dalam dan menyatu ke
tengah rakyatnya. Karena Jokowi sadar apa yang dilakukannya
semata demi rakyat. Bukan demi citra dirinya. Karena untuk rakyat,
maka apapun akan dilakukan Jokowi.

Apa yang dilakukan Jokowi, sesuai janjinya ketika terpilih
menjadi Presiden RI pada Pilpres 2014 silam. Ketika itu Jokowi
berjanji akan terus melakukan blusukan, sebagai bagian pola
komunikasi dengan rakyatnya. Presentasinya, 70 persen terjun ke
lapangan dan hanya 30 persen dikantor.
“Saya tidak puas hanya dengan membaca data. Seeing,
feeling and believing. Lihat, rasakan, dan percaya. Tak ada
keputusan yang bijaksana terhadap rakyat, jika kita tidak sungguhsungguh mengenali hidup mereka,” kata Jokowi pada biografi
berjudul Jokowi Menuju Cahaya yang ditulis oleh Alberthiene Endah
seorang penulis terkenal yang juga penulis kagumi. Jokowi pun
melanjutkan, “Mengenali hati rakyat adalah rahasia saya dalam
memimpin.” (*)
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BAB 10
Kekuatan Jokowi

Jangan menilai seseorang dari fisiknya. Jokowi memang
kurus tapi di balik tubuh kurusnya, Jokowi punya kekuatan dahsyat.
Beliau figur pemimpin yang punya prinsip. Ia pemberani. Berani
mengambil risiko. Karena Jokowi sadar, sebagai pemimpin, ia tidak
bisa menyenangkan semua orang dengan bersikap lembek dan
kompromistis terhadap hal-hal prinsipil.

Maka butuh ketegasan. Tegas dalam arti apa yang
dilakukannya sudah dikaji matang-matang dan memang benar.
Juga ini yang penting ketegasan dilakukan semata hanya untuk
kepentingan rakyat. Demi kemaslahatan publik. Tidak untuk
kepentingan kelompok tertentu apalagi untuk kepentingan pribadi.

Keberanian

Jokowi

sudah

teruji

ketika

berani

membubarkan Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Tidak
mudah membubarkan Petral. Tapi, juga tidak sulit untuk
membubarkannya. Hanya butuh keberanian pemerintah. Dan,
Jokowi berani melakukannya. Petral dibubarkan sebagai bentuk
komitmen permerintah untuk mewujudkan tata kelola migas yang
bersih.

Seperti

diketahui,

selama

puluhan

tahun,

proses

pengadaan impor minyak di Indonesia dilakukan melalui Petral,
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anak usaha Pertamina yang berkantor di Singapura. Nah,
pembelian lewat Petral ini disebut-sebut sebagai ladang subur bagi
'mafia migas'.

Akibatnya, harga minyak atau BBM yang dibeli oleh
Pertamina menjadi lebih mahal, ketimbang membelinya langsung
pada National Oil Company (NOC), selaku produsen. Ini terjadi
karena pengadaan Petral dilakukan melalui trader.

Maka jelas, keberadaan Petral menyebabkan perputaran
dana menjadi tidak efisien di tubuh Pertamina. Dengan pembubaran
Petral, maka kini pengadaan BBM oleh Pertamina menjadi sangat
efisien. Pertamina bisa menghemat dana hingga ratusan miliar
setiap harinya.

Keberanian dan ketegasan Jokowi juga teruji saat
pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Oleh
sebagian kalangan, keputusan ini dianggap kontroversial. Ada yang
menganggapnya tidak tepat. Karena menyangkut komunitas
identitas tertentu dalam jumlah besar dan bisa membahayakan
dukungan politik pada Jokowi. Toh, Jokowi tetap keukeh. Sebab, ia
punya dasar bahwa nilai-nilai yang diyakini oleh anggota komunitas
ini, tidak sejalan dengan ideologi negeri ini : Pancasila.

Dasarnya juga sudah cukup jelas, UU No 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Yakni, bahwa
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ormas di Indonesia, tujuan, azas, dan cirinya harus berdasarkan
Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Tidak
berazaskan pada ideologi yang lain. Apalagi, di sejumlah negara—
bahkan di negara Islam sekalipun—keberadaan HTI sudah
dilarang. Jokowi sadar bahwa dukungan politik cukup penting. Tapi,
baginya, jauh lebih penting adalah menyelamatkan bangsa ini dari
kelompok-kelompok yang ingin membelokkannya.

Soal keberanian Jokowi menggeber infrastruktur juga
banyak menuai kritik. Kendati demikian, Jokowi tetap giat
membangun infrastruktur negeri ini. Karena, baginya, infrastruktur
merupakan kebutuhan fundamental bagi Indonesia. Ketertinggalan
negeri ini dari negara-negara lain, juga salah satunya karena masih
lemahnya infrastruktur. Jokowi memastikan bahwa apa yang ia
lakukan sudah melalui perhitungan jangka panjang maupun
pendek. Juga sudah memastikan bahwa setiap keputusannya tidak
akan membawa kehancuran.

Keberanian lain yang dipertontonkan Jokowi pada publik
negeri

ini—bahkan

masyarakat

dunia—adalah

tegasnya

menyikapi illegal fishing. Jokowi menginstruksikan kepada Menteri
Kelautan

dan

Perikanan

RI,

Susi

Pudjiastuti,

untuk

menenggelamkan kapal-kapal asing yang telah mencuri ikan di
perairan Indonesia.
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Bagi Jokowi jelas: pencuri tetaplah pencuri. Maka, harus
ada sanksinya. Tegas. Yakni, kapal si pencuri ditenggelamkan.
Keputusan ini tentu membawa konsekuensi. Muncul kecaman, juga
gelombang protes. Utamanya, dari negara-negara yang kapal-kapal
milik warga negaranya ditenggelamkan karena ketahuan mencuri
ikan di perairan Indonesia. Meski begitu, banyak juga yang memuji
keberaniannya. Utamanya, dari publik Tanah Air. Tercatat, sudah
ada 360 kapal asing yang ditenggelamkan. Cara ini rupanya cukup
efektif. Kapal-kapal asing pencuri ikan di Indonesia yang
sebelumnya marak, kini tak berani lagi melaut di Indonesia.

Keberanian memberlakukan kebijakan tax amnesty juga
wujud keberanian Jokowi untuk membawa kembali pulang duit-duit
warga negeri ini yang terparkir di luar negeri. Kita juga apresiasi
Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani Indrawati.

Penguasaan saham Freeport sebesar 51,2 persen oleh
pemerintah saat ini wujud keberanian pemerintah di bawah kendali
Jokowi yang luar biasa. Padahal, selama puluhan tahun, Indonesia
selaku pemilik sah tambang emas di negeri ini, hanya mendapatkan
saham

Freeport

sebesar

9

persen.

Keberanian-keberanian

Jokowi lainnya tentu masih banyak yang belum diungkap di sini
karena keterbatasan Penulis.
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Apa kunci keberhasilan Jokowi? Tak lain adalah ketegasan
tanpa ragu yang beliau lakukan demi rakyat bangsa ini. Latar
belakangnya sebagai pribadi yang tegas dan wirausahawan atau
enterpreneur, menjadi modal baginya untuk tidak takut membuat
terobosan-terobosan baru. Karena bagi wong Solo ini “Pemimpin
adalah Ketegasan Tanpa Ragu.” Itulah kekuatan Jokowi. (*)
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BAB 11
Tentang Gibran, Kahiyang dan Kaesang

Bicara tentang Jokowi, tak afdol rasanya jika tidak mengulik
kiprah anak-anaknya : Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu,
dan Kaesang Pangarep. Putra-putri Presiden RI ketujuh itu,
memang

“berbeda”

dengan

anak-anak

Presiden

RI

sebelumnya. Ketiga anak Jokowi tak satu pun yang tertarik pada
dunia politik. Juga, tidak berkeinginan menjadi pejabat publik seperti
orang tuanya.

Baik Gibran, Kahiyang, dan Kaesang, justru menjauh dari
dunia kerja pemerintahan dan politik sang ayah. Mereka sepertinya
senjaga membuat jarak dengan bapaknya. Sebab, mereka sadar
bahwa menjadi anak-anak presiden sangat rentan untuk didekati
oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan tertentu dari
kedekatan mereka.

Karenanya, anak-anak Jokowi tidak satu pun yang
berusaha mengambil porsi khusus yang memiliki power. Tidak
sama sekali. Mereka justru asyik dengan bisnisnya sendiri.
Bisnis start up yang dirintisnya sendiri. Bisnis yang sama sekali tidak
melibatkan campur tangan orang tuanya. Bisnis yang tidak lahir dari
aliran kekuatan sang ayah. Mereka tidak mau memanfaatkan
bahkan istilah jawa aji mumpung jabatan bapaknya sebagai
presiden dan kepala negara di republik ini.
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Mereka memiliki dunianya sendiri. Gibran berbisnis katering
di Solo dengan merek dagang Chilli Pari dan kini punya puluhan
gerai penjualan martabak berlabel Markobar di sejumlah kota di
Tanah Air. Sedangkan Kaesang sibuk berjualan makanan
olahan pisang, dengan branding Sang Pisang. Gerainya juga
tersebar di sejumlah kota. Sementara Kahiyang bersama suaminya,
Boby Nasution, mulai berbisnis kopi.

Sama seperti orang tuanya, ketiganya juga dikenal pribadi
sederhana. Apa adanya. Tidak neko-neko. Tidak ingin diperlakukan
khusus. Gibran, misalnya, ketika berkunjung ke ke luar kota sebisa
mungkin menolak pengawalan Paspampres maupun aparat
keamanan setempat. Yang ada, ia malah naik mobil rental maupun
kendaraan yang sudah disediakan oleh panitia setempat. Saat
terbang menggunakan pesawat pun, Gibran pilih duduk di kursi
ekonomi. “Saya selalu memakai apa yang disiapkan, entah itu mobil
rental atau apapun terpenting bisa sampai tujuan dulu."

Gaya hidup dan prinsip yang dijalani Gibran dan dua
adiknya:

Kahiyang dan Kaesang, memang cukup kontras jika

dibandingkan dengan anak pejabat—terlebih presiden pada
umumnya—yang identik dengan fasilitas VVIP. Ketiganya lebih
suka aktivitasnya tanpa pengawalan.

Gibran merupakan sosok yang irit senyum dan tidak suka
publisitas. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang enggan ngomong
tentang politik. Gibran lebih suka ngomongin tentang bisnis. Gibran
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mengaku, awal memulai bisnis katering, ia kerap didatangi PNS
yang hendak mendekati bapaknya. Mereka meminta Gibran
memasukkan penawaran kateringnya ke Pemkot Solo. Namun,
suami dari Selvi Ananda itu, tegas menolak. Ia tidak ingin
mengganggu urusan Jokowi yang ketika itu masih menjabat
sebagai Walikota Solo dengan bisnisnya. Alasannya, masih banyak
pasar lain dan kue selain daripada di Pemkot Solo.

Sebab, yang ia jual bukan Gibran anaknya Jokowi.
Tapi taste dari menu-menu kateringnya. Dan, Gibran bisa
membuktikan bahwa tanpa fasilitas, campur tangan, dan koneksi
sang ayah, Chilli Pari masih eksis hingga sekarang. Yang ada
Gibran malah merambah bisnis kuliner lain, berjualan martabak.
Gerai martabaknya ada di mana-mana.

Menurut Gibran, selama ini anak-anak Jokowi selalu
berprinsip untuk menonjolkan dan membesarkan namanya sendiri.
Mereka enggan menggunakan embel-embel nama orangtua. Meski
banyak orang selalu mengaitkan dirinya sebagai putra Jokowi,
Gibran menganggap hal itu sebagai bonus tambahan biologis
sebagai Putra Jokowi.

Bagaimana

dengan

Kahiyang

Ayu?

Ayang—sapaan

hangatnya—juga sama seperti Gibran. Ayang malah pernah
mendaftar sebagai CPNS di Solo. Padahal, kalau dia mau, dengan
power sang bapak sebagai Presiden RI, Ayang bisa saja
memanfaatkan itu. Tapi, ia tidak melakukan. Ayang pilih mendaftar
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dan berusaha sendiri. Hasilnya, Ayang belum beruntung. Ia tidak
diterima sebagai CPNS, karena memang nilai tesnya, tidak sesuai
dengan grade yang menjadi standar kelulusan tes masuk.

Perempuan dengan penampilan sederhana ini merupakan
pribadi apa adanya. Ia tak jaim nongkrong bersama temantemannya di mall maupun tempat keramaian lainnya. Tak ada
Paspamres maupun pengawal di dekatnya. Ayang dan ibunya,
Iriana, bahkan masih suka ke pergi pasar burung dan melihat satwa
di tempat itu.

Sifat dan perilaku sederhana juga dimiliki oleh Kaesang
Pangarep, putra bungsu Jokowi-Iriana. Kaesang yang aktif di dunia
maya sebagai Youtuber, kerap mengunggah konten keseharian
yang apa adanya. Padahal, ia anak Presiden RI. Kontennya juga
kerap membuat para netizen tersenyum dan tertawa lebar.

Kaesang pernah mengunggah video baru bangun tidur.
Atas unggahan Kaesang, netizen banyak yang penasaran sekaligus
kagum pada kesederhanaan Kaesang. Rupanya, Kaesang hanya
tidur di tempat tidur biasa saja. Terbuat dari dipan kayu. Sama sekali
tidak mewah. Bantalnya kecil dan sudah kempes.

Ia juga kerap nge-vlog bareng Jokowi. Salah satunya,
unggahan video Kaesang adu panco dengan Jokowi. Vlog lain yang
berisi

kritikan

Judulnya:
66

juga

pernah

diunggah

oleh

Kaesang.

#BapakMintaProyek. Di konten video itu, sejatinya

Kaesang tengah menyindir anak pejabat yang meminta proyek
kepada orangtuanya sebagai mata pencaharian.

Kontennya begini:

"Pak, bapak, mbok Kaesang minta

proyek triliunan bapak yang ada di pemerintahan," ujar Kaesang,
yang berpura-pura menelepon Jokowi. Ia lantas menjawab
permintaannya itu dengan menirukan suara Jokowi. "Opo tho le,
mau sukses dan kaya, ya kerja keras, mosok pengen penake thok
(masak mau enaknya saja).” Kaesang lantas menyebut orang yang
meminta proyek kepada orangtuanya yang bekerja di pemerintahan
sebagai perilaku Ndeso!.

Tidak hanya nge-vlog, Kaesang pernah membintangi salah
satu film Cek Toko Sebelah karya komika, Ernest Prakasa. Di film
itu, Kaesang berperan sebagai dirinya sendiri. Kiprah lain, bersama
dua temannya, GamelAwan dan GafaRock, Kaesang membuat lagu
berjudul: 'Bersatulah'. Pada lagu bertema nasionalis itu, Kaesang
kebagian untuk nge-rap. Kaesang juga berkolaborasi dengan
Agate, studio game lokal asal Bandung, membuat game
berjudul Kuis Iseng Kaesang.

Terkait keseharian dan bisnis anak-anaknya, Jokowi
mengaku bangga. Sebab, di usia muda mereka sudah mandiri
secara finansial. Apa yang dilakukan ketiganya, buah dari
gemblengan dan didikan orang tuanya sejak kecil. Utamanya,
dalam hal kemandirian.
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Hal yang selalu Jokowi tekankan adalah orang tua tidak
akan selalu membantu anak-anaknya. "Kalau disuntik akan
melemahkan anak itu sendiri. Prinsip kemandirian. Kadang sulit ya
jalani saja, karena akan membangun kekokohan," kata Jokowi saat
menggelar acara bincang pagi media di Grand Garden Cafe Kebun
Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 8 Desember 2018. (*)
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BAB 12
Jokowi, Sekali Lagi

Siapa calon Presiden RI Masa Jabatan 2019-2024 yang
tepat memimpin Indonesia saat ini? Siapa lagi kalau bukan Jokowi.
Pengalamannya memimpin Indonesia bersama Jusuf Kalla (JK)
selama hampir lima tahun, merupakan modal utama bagi Jokowi
memimpin negeri ini untuk periode kali kedua. Jokowi betul-betul
telah memahami dan menguasai kondisi sistem pemerintah hingga
kebangsaan saat ini. Karena memahami, maka Jokowi sudah pasti
menguasai masalah. Tidak butuh waktu lagi untuk belajar.

Selama memimpin, Jokowi mampu memperlihatkan karya.
Bukan

sekadar

retorika

atau

wacana.

Terbukti,

selama

kepemimpinannya, sudah banyak infrastruktur yang dibangun. Juga
kepeduliannya terhadap pendidikan, kesehatan, pertanian, serta
kehidupan beragama yang toleran. Semua itu menegaskan bahwa
selama Jokowi memimpin, negara dipastikan selalu hadir di setiap
sektor kehidupan dan terjaganya keberpihakan pemerintah kepada
rakyatnya. Jokowi diyakini mampu membawa, menata, dan
meningkatkan pembangunan Indonesia di segala bidang.

Lantas, kenapa Jokowi perlu sekali lagi memimpin
Indonesia?

Alasannya,

Jokowi

memiliki

Visi

yang

Jelas membawa bangsa ini maju ke depan. Menawarkan keadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, Jokowi tidak hanya
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membangun Jawa. Indonesia tidak hanya Jawa. Maka, Jokowi
teguh membangun Indonesia dari ujung timur hingga ujung barat.
Kue pembangunan benar-benar dibagi rata. Pembangunan di luar
Jawa digenjot. Papua, misalnya, provinsi yang selama ini relatif
tertinggal, disentuh Jokowi. Infrastruktur dibangun disana. Jokowi
bahkan bolak-balik Jakarta-Papua memastikan pembangunan
infrastruktur disana berjalan mulus.

Jokowi juga berani menyetop subsidi BBM, karena
presentasenya lebih besar dinikmati oleh kalangan menengah ke
atas. Artinya, kebijakan menyubsidi BBM selama ini (sebelum
pemerintahan Jokowi) salah sasaran. Oleh Jokowi, subsidi BBM
lantas dialihkan untuk membangun sektor-sektor lain. Misalnya,
sektor infrastruktur transportasi, seperti pembukaan jalan baru,
jalan tol, bandara, tol laut, dan pelabuhan. Juga sektor perikanan,
pertanian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Maka, pada
pencalonan
Yaitu:

periode

kali

kedua

ini,

visi

Jokowi

jelas.

Membawa Indonesia Maju. Menawarkan optimisme dan

masa depan Indonesia yang berkeadilan.

Jokowi mampu bekerja memproyeksikan masa depan
bangsanya, menyusun strategi terbaik bagi pencapaian yang
berjangka. Sisi lain, ia tidak sungkan melakukan blusukan, sebagai
wujud dari kepedulian pemimpin, kesederhanaan, dan rasa
sepenanggungan. Sebagai sosok yang optimistis, Jokowi selalu
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mengajak warganya untuk membangun masa depan negara
dengan bertumpu pada kerja keras. Kerja, kerja, kerja.

Jokowi perlu menjabat sekali lagi karena beliau sosok
tegas dan pemberani. Jokowi tidak mau berkompromi dengan
kelompok-kelompok yang ingin mengubah ideologi negeri ini. Bagi
republik ini, NKRI sudah bulat. Wadah bagi penduduk yang
beragam etnis, budaya, bahasa, dan agama. Untuk itu, kelompokkelompok maupun ormas yang memperjuangan ideologi di luar
Pancasila, disikat habis. Dibubarkan. Sikap tegas Jokowi juga
ditunjukkan

ketika

membubarkan

Petral,

anak

perusahaan

Pertamina.

Petral dibubarkan karena membuat harga impor minyak
menjadi tidak efisien. Pembubaran Petral membuat Pertamina bisa
hemat hingga miliaran rupiah. Penenggelaman kapal asing yang
mencuri ikan di perairan Indonesia, juga bentuk keberanian Jokowi.
Tentu masih banyak ketegasan dan keberanian lain yang sudah
dilakukan Jokowi.

Sikap tegas dan berani Jokowi didasarkan pada satu hal:
demi kepentingan rakyat. Apapun demi rakyat, Jokowi akan
lakukan, meski kebijakan itu tidak populis. Baginya, kepentingan
rakyat yang paling utama untuk dibela dan diperjuangan.
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Alasan lain Jokowi perlu sekali lagi memimpin negeri
ini untuk kesinambungan pembangunan yang sudah dilakukan
Jokowi pada periode sebelumnya. Pada periode kali kedua
kepemimpinannya, Jokowi akan berinvestasi besar-besaran di
bidang sumber daya manusia, dengan memanfaatkan infrastruktur
yang sudah disiapkan sebelumnya. Intinya, Jokowi akan lebih fokus
membangun manusia Indonesia. Di buku biografi berjudul Jokowi
Menuju Cahaya, Jokowi menyatakan, “Membangun wadah yang
baik adalah strategi saya sebelum membangun manusia.” Wadah
yang dimaksud adalah infrastruktur.

Menurut Jokowi ketika wahana sudah terbangun baik dan
dinamika kegiatan ekonomi menjadi hidup dari dusun hingga ke
kota, maka yang akan dibangun adalah manusianya. Kualias
sumber daya manusia akan dibangkitkan dengan sarana yang telah
ada.

Jokowi perlu sekali lagi menjadi Presiden RI karena
beliau sosok yang merakyat. Sikapnya sederhana, juga tidak
punya jejak rekam buruk di masa lalu. Keluarganya harmonis. Tidak
terlibat korupsi. Jokowi merupakan sosok pemimpin yang rajin
menyambangi rakyatnya melalui blusukan. Beliau mendengarkan
langsung keluhan dan aspirasi rakyat, untuk memastikan bahwa
mereka dalam kondisi baik.
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Jokowi memastikan tidak ada jarak antara rakyat dengan
presidennya. Rakyat boleh mendekat ke presidennya, boleh curhat
langsung, boleh bersalaman, bahkan dipersilakan ber-swafoto alias
Selfie dan Presiden selalu memastikan fotonya sudah jelas dan
bagus.. Jokowi mendengar detak jantung persoalan rakyat dengan
hadir di tengah-tengah mereka. Anak-anak Jokowi juga sama sekali
tidak bersentuhan dengan kekuatan yang dimiliki oleh sang ayah.
Mereka mandiri, membangun bisnis sendiri tanpa Surat Sakti
maupun koneksi bapaknya.

Berikutnya, mengapa Jokowi perlu sekali lagi menjadi
pemimpin di republik yang jumlah rakyatnya mencapai 260 juta
orang ini? Karena Jokowi tegas menjalankan Visi Indonesia Maju
dan Konstitusi. Jokowi melihat pentingnya Pancasila sebagai
perekat persatuan dan ideologi bangsa serta UUD 1945 sebagai
konsesus bersama antarseluruh elemen bangsa.

Semua warna negara Indonesia wajib memegang teguh
konstitusi untuk memastikan adanya penghormatan, perlindungan,
pemenuhan hak-hak asasi manusia dan hak warga negara bagi
seluruh

rakyat

Indonesia,

dan

dengan

penghormatan,

perlindungan, pemenuhan hak-hak warga negara itu. Maka, setiap
warga negara memiliki persamaan kedudukan, memiliki kesetaraan
dalam kehidupan bernegara.

Konstitusi menjadi pelindung kemajemukan dan pelindung
keragaman. Baik keragaman pendapat yang menjadi ciri khas
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demokrasi, maupun keragaman etnis, keragaman budaya, dan
agama. Konstitusi menjaga agar tidak ada satu pun kelompok yang
secara sepihak memaksakan kehendaknya tanpa menghormati
hak-hak warga negara yang lain. Konstitusi menjadi rujukan utama
dalam membangun praktik demokrasi yang sehat dan terlembaga.

Jokowi perlu dipilih lagi untuk memimpin Indonesia selama
lima tahun ke depan di Masa Jabatan 2019-2024, karena beliau
sosok muslim nasionalis. Meski penduduk Indonesia mayoritas
muslim, namun Indonesia bukanlah negara Islam. Negeri ini
berazaskan Pancasila, dengan semboyan-nya : Bhinneka Tunggal
Ika. Ketika ada upaya-upaya kelompok tertentu merongrong
kedaulatan Pancasila, maka butuh sosok seperti Jokowi yang
mengedepankan persatuan, dibandingkan perpecahan dalam
penyeragaman. Dan, Jokowi merupakan sosok yang tepat. Selain
muslim yang taat beribadah, Jokowi merupakan figur yang mampu
menjaga dan merawat kebhinekaan.

Tentu masih banyak alasan lain kenapa Jokowi perlu sekali
lagi memimpin republik ini. Jokowi sudah membuktikan hasil
kerjanya selama menjadi presiden. Ini seperti disampaikan oleh
Peter Ferdinand Drucker, penulis sekaligus konsultan manajemen
dan “ekolog sosial”. Peter

yang kelahiran Wina, Austria,

menyatakan bahwa Pemimpin yang efektif bukan soal pintar
berpidato dan mencitrakan diri agar disukai. Kepemimpinan
tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut-atributnya.” (*)
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PROFIL PENULIS

Gouw Ivan Siswanto ditunjuk
langsung oleh Jendral TNI (Purn) Fachrul
Razi Ketua Umum Bravo-5 Pusat untuk
memimpin
Daerah

Komando

sebagai

Ketua

Bravo-5 Jawa Tengah sebuah

kelompok Tim Elite pendukung utama
pasangan Jokowi-Ma’ruf.
Seorang pengusaha muda yang baru berusia 30 tahun ini
bergerak di sektor bisnis, sosial, agama, politik, media, konsultan
merek. Ia memiliki prinsip hidup sebagai Creativepreneur apa saja
yang

di

kerjakannya

bisa

menghasilkan

keuntungan

bermanfaat bagi semua orang.
Kapasitas Politik :
Ketua Bravo-5 Jawa Tengah
Kapasitas Organisasi :
Ketua Umum KIPDAM Nasional
Ketua Umum DPP Forum Indonesia Maju
Ketua Umum Yayasan Morich
Ketua Harian Perhimpunan INTI Jawa Tengah
Pendiri Forum Doa Kristen Indonesia
Anggota dari Jaringan Doa Se-Kota Semarang (JDS)
Kepala Bidang Kerjasama SOIna Jawa Tengah
Kepala Humas Asosiasi Pendeta Indonesia Jawa Tengah
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