Pendukung Jokowi Putihkan Jakarta

Kampanye akbar pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Gelora Bung Karno, 13 April 2019.
( Foto: Istimewa )

Tak hanya di jalan raya, massa juga begitu sesak memadati berbagai transportasi
publik, seperti Transjakarta.
Hendro D Situmorang / CAH Sabtu, 13 April 2019 | 14:57 WIB
Jakarta, Beritasatu.com - Segala penjuru Jakarta hari ini menjadi lautan putih. Ini tak
terlepas arak-arakan ratusan ribu massa yang menuju kawasan Stadion Utama Gelora
Bung Karno, Sabtu (13/4/2019). Segala penjuru ibukota tampak dipenuhi massa berbaju
putih. Mulai dari jalan raya yang penuh sesak dipadati massa yang melakukan konvoi dari
sejumlah wilayah. Salah satunya, karnaval dari kawasan Thamrin ke arah bundaran HI
hingga Semanggi.
Tak hanya di jalan raya, massa juga begitu sesak memadati berbagai transportasi publik,
seperti Transjakarta. Tampak Transkarta dari arah Dukuh Atas maupun Blok M penuh
sesak oleh penumpang yang beratribut pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Kiai Ma'ruf.
Beberapa dari massa itu juga membawa bendera partai dan organisasi relawan.
Dari pantauan Beritasatu.com, bus Transjakarta pun penuh sesak hingga nyaris tak ada
ruang kosong yang tersisa. Sutuasi yang tak kalah semarak juga terlihat di kereta MRT.
Sejak stasiun Lebak Bulu maupun Fatmawati, ribuan massa tampak menyerbu MRT
tujuan GBK Senayan. Suasana semakin semarak karena massa tak hanya mengenakan
atribut kampanye namun juga ikut meneriakkan yel-yel dukungan. "Jokowi...Jokowi...."
begitu teriakan massa di dalam MRT yang begitu semarak.
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Hingga menjelang pukul 14.00 WIB, sudah sekitar 200 ribu massa memadati kawasan
GBK. Jumlah massa ini diprediksi akan terus membengkak. Ini mengingat pergerakan
konvoi massa partai yang hingga kini masih berkeliling di sejumlah jalan protokol yang
akan berakhir di GBK.
Masjid-masjid di sekitaran GBK juga penuh sesak oleh massa pro Jokowi yang sedang
melaksanakan ibadah solat Dzuhur. Massa tampak memanfaatkan waktu untuk
beribadah terlebih dahulu sebelum memasuki GBK.
Sementara di sisi utara GBK, tampak ada panggung hiburan yang dimanfaatkan oleh
ribuan pendukung untuk melepaskan lelah sejenak sebelum melanjutkan perjalanan
masuk ke stadion. Panggung hiburan itu diisi sejumlah penyanyi dangdut yang
membawakan beberapa lagu mars pasangan 01, salah satunya Goyang Jempol. Massa pun
larut dalam hiburan yang suka cita.
Rencananya, acara di GBK baru akan dimulai pukul 14.00 WIB. Meski massa sangat
melimpah, namun ketertiban dan kebersihan tetap terjaga. Walau begitu Ketua Tim
Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir tetap meminta massa untuk
waspada.
"Waspada akan adanya provokator yang sengaja datang ke GBK untuk memancing hal-hal
yang tidak diinginkan. Kalau ada yang memprovokasi dengan teriakan-teriakan tertentu,
mari kita rangkul dan sambut dengan ramah. Karena memang seperti itulah spirit kita,
spirit persatuan. Jokowi-Ma'ruf, punya semangat meyatukan semua, 01 terbuka untuk
semua, dan 01 tidak eksklusif," ujar Erick.
Sumber: Suara Pembaruan

Jokowi Tiba di Stadion Utama GBK,
Puncak Kampanye Akbar 2019
CNN Indonesia | Sabtu, 13/04/2019 15:33 WIB
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Situasi kampanye akbar Jokowi-Ma'ruf di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo telah tiba di
Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (13/4). Kampanye akbar kali ini
merupakan momen terakhir sebelum memasuki masa tenang jelang Pilpres 2019.
Mobil yang membawa Jokowi beserta rombongan pengawalnya langsung menuju ke Pintu I
SUGBK sekitar pukul 15.00 WIB. Dia dikabarkan berangkat dari Istana Bogor.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, setelah Jokowi tiba, Ketua Umum PDI
Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyusul hadir di stadion. Kemudian hadir pula istri
Jokowi, Iriana, dan KH Maimoen Zubair alias Mbah Moen.
Situasi di dalam stadion telah dipenuhi para pendukung Jokowi-ma'ruf Amin, baik yang
berada di lapangan maupun di tribun. Sementara para musisi mengisi panggung hiburan.
Dalam sebuah foto hasil jepretan Agus Suparto, fotografer pribadi Jokowi, mantan Wali
Kota Solo itu sempat terjebak kemacetan di ruas Tol Dalam Kota Jakarta. Di tengah
kemacetan itu ada seorang pria yang menghampiri mobil Jokowi.
Lihat juga: Stadion GBK Penuh, Massa Jokowi Masih Tertahan di Luar

Pria tersebut menyalami orang nomor satu di Indonesia itu. Jokowi pun tak sungkan
membuka kaca mobilnya untuk bersalaman dengan seorang pria paruh baya tersebut.
Jokowi dijadwalkan singgah terlebih dahulu di Hotel Fairmont.
Kampanye akbar rencananya akan dimulai pukul 14.00 WIB. Jokowi dan Ma'ruf
dijadwalkan hadir sekitar pukul 16.00 WIB. Selain dari parpol, sejumlah artis juga bakal
meramaikan kampanye puncak Pilpres 2019.
Kampanye akbar Jokowi dimulai pukul 14.00 WIB. Jokowi sebelumnya dijadwalkan hadir
sekitar pukul 16.00 WIB. Selain dari parpol, sejumlah artis juga meramaikan kampanye
tersebut.
Lihat juga: Sosok 'Sukarno' Hadir di Kampanye Akbar Jokowi-Ma'ruf di GBK

Sementara di luar arena stadion, terdapat puluhan stand makanan dan fasilitas musala.
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Pihak panitia juga menyediakan ratusan air mineral yang dibagikan gratis pada para
pendukung yang datang.
Sekelompok relawan juga terlihat berkeliling sambil membawa kantong plastik besar
untuk mengambil sampah yang berserakan.
(fra/pmg)
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