Kembali Bertemu,

Jokowi-Megawati Bahas Cawapres
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Presiden Joko Widodo (kiri) saat berbincang dengan tamu di Istana Negara, termasuk dengan Ketua
Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati
Soekarnoputri kembali mengadakan pertemuan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat,
Selasa (12/6).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan dalam pertemuan itu salah satu
yang dibahas di antara Jokowi dan Mega adalah soal pilpres 2019.
Lihat juga:
Sandi Buka Peluang Koalisi Gerindra-PDIP

Dalam keterangannya kepada wartawan, Hasto mengungkapkan Mega berpesan kepada
Jokowi soal rencana pemilihan calon wakil presiden untuk Pilpres 2019.
"Presiden dan wakil presiden itu merupakan pemimpin rakyat, pemimpin bangsa dan
negara. Semua harus dipersiapkan dengan matang, dengan pertimbangan nurani yang
jernih. Siapapun yang ditetapkan sebagai Cawapres ke depan, maka Pak Jokowi dan calon
wakilnya merupakan satu kesatuan. Momentumnya dilakukan pada saat yang tepat," kata
Megawati seperti dikutip dari Hasto, Rabu (13/6).
Meski demikian, tidak dijelaskan lebih lanjut sosok cawapres yang dibahas keduanya.
Saat ini, beberapa nama sering dikaitkan sebagai cawapres Jokowi seperti Ketua Umum
Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP
Muhammad Romahurmuziy dan sejumlah tokoh lain seperti Mahfud MD.
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Sebelumnya, pertemuan Jokowi dan Megawati dilakukan pada 20 Februari atau sebelum
rapat kerja nasional PDIP digelar. Rakernas PDIP sendiri memutuskan mencalonkan
kembali Jokowi sebagai presiden pada pilpres 2019.
Mudik, Sajadah, dan Kelapa Muda Merah Putih
Selain soal pilpres 2019, Hasto menerangkan Megawati memberikan apresiasi pada
Jokowi atas kelancaran pelaksanaan mudik lebaran 2018 di Indonesia.
"Ibu Megawati memberikan apresiasi kepada Bapak Jokowi bahwa mudik lebaran
berjalan lancar. Kerja, kerja dan kerja terbukti menjadi jawaban paling tepat di tengah
berbagai kritikan. Hasilnya sudah terbukti, infrastruktur untuk mengenjot pertumbuhan
ekonomi ke depan telah dibangun dengan baik," tutur Hasto.
Lihat juga:
Jokowi Rayakan Idul Fitri di Istana Bogor

Hasto mengatakan pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih dua jam dan diselingi
dengan kegiatan buka puasa bersama.
"Dan seperti kebiasaan sebelumnya, Ibu Megawati secara khusus menyiapkan sajadah
untuk Pak Jokowi untuk keperluan Beliau menjalankan salat Maghrib," ujar Hasto.
Adapun menu buka puasa yang disajikan antara lain tumis bunga pepaya, udang saus
padang, ikan sukang bakar, sayur asem, dan asem-asem iga. Megawati juga disebutnya
memberikan es kelapa muda kepada Jokowi untuk menu pembuka.
"Ini kelapa muda merah putih, biar semangat merah putih terus bergelora dalam diri Pak
Jokowi, apapun tantangan yang dihadapi," ujar Megawati kepada Jokowi seperti dikutip
dari keterangan Hasto. (kid)

Saksikan Video Cuplikan Gol-gol Piala Dunia 2018 dan Highlights Menarik Lainnya di Trofi
Bola Dunia CNNIndonesia.com
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