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Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Jayapura di Lapangan Kantor
Bupati Jayapura, Papua, 11 April 2018. Sebanyak 3.331sertifikat hak atas tanah diserahka n kepada
masyarakat dari sejumlah daerah yang ada di Provinsi Papua. Biro Pers Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo kerap memberikan kuis berhadiah sepeda
di sela-sela kunjungan kerjanya. Saat berkunjung ke Jayapura, Papua, pada Rabu, 11
April 2018, Jokowimenunjuk seorang penerima sertifikat tanah untuk mengikuti kuis
itu.
Jokowi meminta Yohanes Since untuk menyebutkan tujuh nama ikan. Since
menyebutkan empat nama ikan, yang sudah dikenal Presiden, yaitu ikan kembung, ikan
mujair, ikan gabus dan ikan kakap.
Baca: Pilkada Serentak, Jokowi Minta Warga Papua Jaga Persatuan

Namun, saat menyebutkan tiga nama ikan lainnya, Jokowi bertanya balik kepada warga
itu lantaran merasa asing dengan namanya. Tiga nama ikan itu adalah ikan kepala batu,
ikan merah dan ikan 99. Saat disebut ikan kepala batu, Presiden bertanya kepada
masyarakat yang hadir di acara tersebut. “Benar ada?” tanya Presiden, seperti dikutip
dari keterangan tertulis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.
“Benar,” jawab warga yang hadir serempak.
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Ketika Since menyebut ikan merah, Presiden kembali bertanya kepada warga. “Ya,
sudah,” kata Jokowi ketika warga membenarkan jawaban ikan merah.
Namun pada saat Since menjawab ikan 99, Presiden berseloroh. ”Nanti ada ikan 88,
ikan 77, ikan 66. Ada ndak ikan 99? Ikan apa itu? Tolong dijelaskan."
Baca: Jokowi Serahkan 3.331 Sertifikat Tanah di Jayapura

Since menjelaskan bahwa ikan 99 adalah ikan yang ada di danau Sentani. “Siripnya ada
sembilan,” kata Since.
“Benar ada?” tanya Presiden. “Ada,” jawab warga serempak.
Presiden pun mempersilakan Since mengambil sepeda sebagai hadiah atas tujuh
jawaban nama ikan.
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Papua sampai 13 April 2018. Di hari
pertama kunjungan, Jokowi membagikan ribuan sertifikat hak atas tanah kepada
masyarakat. Rencananya, Jokowi akan mengunjungi Kabupaten Asmat untuk melihat
hasil penanganan gizi buruk yang sempat mewabah di sana.
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