Kangen Ahok,

Ari Wibowo: Selamat Datang Pemerintahan yang 'Adil'
dan Bertutur halus, namun Ehem-ehem
Jumat, 24 November 2017 15:34 WIB

Tribunnews.com/Regina Kunthi Rosary
Aktor Ari Wibowo saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (16/8/2016).

TRIBUNNEWS.COM - Sambil mengunggah foto seseorang yang memegang poster
bertuliskan 'Ahok dipenjara = pemerintahan adil', aktor Ari Wibowo menuliskan
celotehnya.
Ari yang diketahui mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sedang
merindukan sosok Gubernur DKI Jakarta sebelum Anies Baswedan ini.
Ia mengawali captionnya dengan mengucapkan selamat datang pemerintahan yang adil
seperti yang diharapkan di poster itu.
Hanya saja ada kata namun diimbuhi kata 'ehem ehem' yang multi-tafsir.
Baca: Geger Wanita Tewas Diduga Digerogoti Anjing, Fakta Berbeda Diungkapkan Ketua RT

Ada sebuah pernyataan Ari yang juga menyinggung janji bisa membeli rumah 250 juta
rupiah di Jakarta dan UMP 4 juta rupiah.
Menurut yang ditulisnya hal itu menjadi urusan belakangan yang penting nomor satu
seiman saja.
Ari juga menuliskan sebuah pertanyaan bahwa kerja benar buat rakyat DKI itu kurang
penting.
Ia juga menyinggung yang penting nasi bungkus dan ingat jatah teman yang sudah
membantu jadi sukses.
AKhirnya ia mengungkapkan jika kini dirinya merindukan Ahok.
Ada harapan ke depan yang ia ungkapkan soal berpikir lebih pintar dan jangan mudah
dipanas-panasi dengan alasan agama.
Terakhir ia menuliskan soal tiang penerangan di Permata Hijau hingga tiba-tiba ingin
makan bakpao.

1

Baca: Ketua DPR Pengganti Novanto Disarankan Bersih dan Tidak Miliki Beban Masa Lalu

Berikut ini caption lengkapnya!
"Selamat datang pemerintahan yg 'adil', bertutur halus dan santun, namun ehem ehem...
Aaah, sudah lah.. Yg penting seiman aja ya.. Itu nomor satu.. Soal warga nuntut janji bisa
beli rumah 250jt di Jkt, UMP 4jt, itu urusan belakangan.. Kurang penting itu.. Kerja
bener buat rakyat DKI? Ngga perlu juga laaaah... Yang penting nasi bungkus dan ingat
jatah teman yg sudah membantu jadi sukses... Sukses beneeeeer..
Kangen Ahok kan sekarang...?! Aku sih kangen.. Semoga ke depan pintar dikit ya, jangan
mudah dipanasin dgn alasan2 agama dan lain2.. Beli popcorn dulu aaaah, lihat bagaimana
keadilan ditegakkan buat tiang penerangan di Permata Hijau.. Kasian tiangnya, belum
sempat jengguk belasungkawa.. kok mendadak jadi laper ya, pengen makan bakpao ngga
siiih..? Eng-ing-eng,"tulis @ariwibowo_official, Jumat (24/11/2017).

Beberapa netizen ada yang setuju dengan ungkapan Ari Wibowo.
Ada juga yang berpikir netral hingga yang kontra dengan Ari.
Berikut ini komentar netizen!
@radi.savero: Setuju bangetttt @ariwibowo_official Kita lihat aja jakarta akan makin
menuju kemunduran. Dana yg harusnya digunakan utk rakyat saat ini banyak yg ditujukan
utk hal yg gak penting.
@harissuryawijaya: Captionnya persis apa yang ada di hati gw saat ini. Thanks uda
menuliskannya om @ariwibowo_official.
@duditatuy: S7 bangeetttt tuch....pst sesak tuch dada penyesalan pst belakang yg
pentinh seiman nd butuh yg kerja....mkn tuch janji2 manis d bibir doank,tunggu az rmh
berlapis2 dp0% rmh lapis ato kue lapis tuch.
Baca: Polda Metro Sebar Sketsa 90 Persen Terduga Penyiraman Air Keras Novel Baswedan
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@anggaamc: SIAPAPUN PEMIMPINNYA KITA HARUS DUKUNG DAN MENGAWASI
JALANNYA PEMERINTAHAN INI,,,,,,
@jun_fuady: Ahhh sudahlah...rumit dijelakan denga. Kata"...soal retorika mereka paling
JAGO....sebagai warga jakarta saya ga bisa berharap banyak akan perubahan yang ada
mas @ariwibowo_official. biarlah waktu yang menjawab dan rakyat yang menilai.mana
pemimpin yang bekerja pake hati dan pake utang budi.
@adhelqueen: Sama2 membela pemimpin yg beragama sama, seperti mas
@ariwibowo_official sampai matipun akan membela pak ahok yg beragama kristen n d
mata nya slalu benar...apa pernah kmu memandang positive pak anis n pak sandiaga..dan
sayapun sama seperti pak ari wibowo sampai kpn pun saya akan mendukung pemimpin yg
beragama sama dgn saya yaitu islam
@rifai0809: @ariwibowo_official Wuuuy...move on milih kagak tp nagih jani kgl ada malu
lu min,apa ari wibowo nya jg gk tau malu kali yak haha..mslh permata hijau lu bawa2 oni yg
kgk tegas pemerintahan org nya yg lu bela kali min..dasar kebanyakan mkn micin lu.
@erikaiska: Yaelah ni artis provokator bgt sih, anis sandi blm jg jabat dua bulan acan.
Dikira cerita fiksi roro jonggrang kali yg semalem jadi (emoji) sabar atuhhh pakkk ga
usah sok merasa paling bener paling pinter.(Tribunnews.com/Tinwarotul Fatonah)
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