Heboh Tentang Cucu Jokowi
Oleh : Didi Rinaldo
Rabu, 30 Januari 2019 21:56

KOPI, Jakarta – Cuitan Hidayat Nur Wahid dalam postingan @kun Twitter miliknya, ia
menuding cucu Joko Widodo
Jan Ethes menjadi alat
kampanye.

Dalam cuitannya tersebut, ia menuliskan bahwa Jokowi sengaja menjadikan Ethes sebagai alat
kampanye.

"Ini Jan Ethes yg pernah sebut @jokowi, kakeknya, sbg “Artis” ya? Tapi bgmn kalau ini jadi
legitimasi pelibatan anak2 dlm kampanye? Bgmn @bawaslu_RI masih bisa berlaku adil kah?"
tulisnya.

Ditempat kerjanya, Kangmas Sutisyoso mengatakan” Yang belum punya cucu, bawa aja cucu
orang, gitu aja kok repot he..he…” cakap Pengamat Ekonomi dan Politik Indonesia yang jennius
itu.

Kini ribuan jumlah media online di Indonesia, Pewarta Indonesia.com merupakan Media online
Standar Internasional (World Class) ketik “ Operasional Fee” di Google.com enter.

Baca juga supaya Anda tidak kena tipu baca Penguman ini ketik “Waspada!.. Modus
penipuan wajah Palsu,
pada Google.com enter.

Kw ”

Media online Pewarta–Indonesia.com interkoneksi kejaringan sistim internet Internasional ,
website kami bisa dibaca antar benua. (Bisa dibaca diluar negeri)
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Apa Reaksi Jokowi

Presiden Joko Widodo membantah Jan Ethes sebagai alat kampanye. Menurutnya hal itu
tidak masuk akal karena cucunya sendiri tidak mungkin dijadikan alat kampanye.

Terkait tudingan Hidayat itu, Jokowi menyampaikan bahwa Ethes adalah cucunya. Jadi wajar
saja bila Jokowi mengajaknya ikut dalam wawancara dan mengajaknya bermain.

"Itu cucu saya. Jan Ethes itu cucu saya. Gak boleh saya ajak main bombom car? Gak boleh?
Gak boleh saya ajak ke toko? Gak boleh? Gak boleh saya ajak jalan-jalan di Kebon Raya? Gak
boleh?" kata Jokowi di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu ( 30 Januari
2019) kepada wartawan.

"Gak boleh kita sekeluarga bareng-bareng diminta media TV untuk diwawancarai? Gak boleh?
Gak lah," pungkasnya. ( Didi Rinaldo )
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