Beri Motivasi Paguyuban Pengusaha Jateng

Jokowi: Punah Sendiri Saja, Jangan Ajak-ajak Kita
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Capres nomor urut 01 Joko Widodo saat menghadiri deklarasi pemenangan untuk Pilpres 2019 di Hotel MG
Setos, Kota Semarang. (Tunggul Kumoro/ JawaPos.com)

JawaPos.com- Capres nomor urut 01 Joko Widodo menghadiri deklarasi pemenangan
untuk Pilpres 2019 di Hotel MG Setos, Kota Semarang, Sabtu malam (2/2). Pada acara
yang diinisiasi Paguyuban Pengusaha Jawa Tengah itu, Jokowi memotivasi para
pendukungnya dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan.
Pada acara yang dihadiri sekitar 1.500 pengusaha, baik pelaku usaha senior maupun
milenial itu, Jokowi membeberkan sulitnya mengelola Indonesia yang terdiri dari 17 ribu
pulau.
"Bukan tugas gampang, 17 ribu pulau bukan satu daratan. Harus semua diurus
infrastrukturnya. Di-manage logistiknya. Sehingga semuanya berjalan. Sebagai sebuah
negara besar, tantangannya juga besar. Tapi jangan sampai ada yang mengatakan negara
kita ini negara miskin," katanya.
Jokowi membeberkan alasan mengapa Indonesia adalah negara besar. Salah satu
buktinya adalah bergabungnya Indonesia ke dalam G-20. Selain itu, Produk Domestik
Bruto (PDB) Indonesia saat ini telah melebihi USD 1 triliun.
"Saya sampaikan supaya kita tidak pesimistis. Jangan sampai kita pesimistis, gerakan
pertumbuhan kita kelihatan sekali kok. (Tapi) ada yang ngomong Indonesia bubar, ada
yang ngomong Indonesia punah. Yang benar aja," kata mantan Wali Kota Solo tersebut.
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Menurutnya, rasa pesimistis semacam itu sama sekali tak akan membawa Indonesia
menjadi negara maju. Sesulit apapun tantangan yang dihadapi, harus disikapi dengan
optimisme. "Dan itu adalah sifat-sifat entrepreneur, sifat-sifat wirausahawan,
sifat-sifat wiraswasta," ucapnya
"Masak ada yang bilang Indonesia bubar, Indonesia punah. Ya bubar sendiri saja. Punah
sendiri saja, jangan ajak-ajak kita," lanjut Jokowi disambut riuh tepuk tangan hadirin.
Jokowi memastikan bahwa keputusan serta kebijakan yang ia ambil selama ini sudah
terkalkulasi dengan baik. Terpenting, segalanya adalah demi kepentingan Indonesia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memamerkan capaian-capaian yang pernah
disampaikan pada beberapa pidato kenegaraan sebelum-sebelumnya. Seperti
pengakuisisian blok Mahakam, Freeport, pembangunan jalan tol, dan sebagainya.
Acara deklarasi ini sendiri dihadiri oleh beberapa tokoh lain seperti Ketua Kadin Jateng
Kukrit Suryo Wicaksono selaku Koordinator Paguyuban Pengusaha Jawa Tengah, Ketua
DPC PDIP Kota Semarang Hendrar Prihadi. Ada pun perwakilan dari Tim Kampanye
Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, yakni Wakil Ketua Abdul Kadir Karding.
Kukrit mengatakan alasan Paguyuban Pengusaha Jawa Tengah mendukung Jokowi antara
lain, karena kepuasan atas kinerja dan kebijakannya. Salah satunya mampu mendorong
iklim usaha yang positif dengan kemudahan izin usaha.
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