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Serunya Jokowi dan Hatta Naik KRL, Celetukan 'Lebih Ganteng
di TV'
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Jokowi dan Hatta naik KRL (Ray Jordan/ detikcom)[/caption]

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini bertemu dengan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa. Keduanya
sepakat menaiki Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line (CL) menuju Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jawa Barat.

Keberangkatan keduanya ke Depok dalam rangka menghadiri acara 'Konsultasi dan Diskusi Publik terkait masalah banjir,
genangan, rob, penurunan muka tanah dan degradasi lingkungan pesisir Ibukota NKRI'.

Selasa (26/11/2013), keduanya bertemu di Stasiun Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Jokowi tampak mengenakan kemeja putih
lengan panjang khasnya. Sedangkan Hatta terlihat rapi dungeon kemeja safari warna biru dengan pin pejabat kementerian
yang disematkan di bagian dadanya.

"Saya diajak Pak Hatta," kata Jokowi sambil tersenyum.

Kedua pria ini kompak naik ke atas menggunakan esakalator dan langsung menuju bagian loket. Jokowi pun bertanya-tanya
ke petugas loket mengenai tiket CL. Setelah membeli tiket single trip, Jokowi dan Hatta lantas menuju ruang tunggu kereta.

Sebelum kereta tiba, Jokowi, Hatta dan juga Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak tampak sibuk berdikskusi
seputar konsep dan angggaran reklamasi pantai, serta terkait koordinasi antara Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat.
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Setelah lebih kurang 15 menit menunggu, tibalah kereta jurusan Depok. Jokowi dan Hatta lantas masuk ke gerbong. Di dalam,
kondisinya sudah penuh oleh penumpang. Kehadiran mereka pun menjadi pusat perhatian penumpang kereta.

Selama di perjalanan, Jokowi dan Hatta berdiri. Keduanya sempat berbincang dengan penumpang lain mengenai moda
transportasi berbasis rel tersebut.

Hatta mengaku ini bukan kali pertamanya naik CL.

"Ini bukan yang pertama kali. Dulu saya kan Menteri Perhubungan," katanya.

Perjalanan menuju UI ditempuh selama lebih kurang 30 menit. Usai acara, mereka juga kembali menaiki CL menuju Stasiun
Cikini, Jakarta Pusat.

Saat perjalanan pulang, keduanya sempat duduk. Mereka juga tetap menjadi pusat perhatian ditengah sesaknya penumpang.
Beberapa penumpang banyak yang ingin bersalaman dengan Jokowi dan Hatta.

"Pak, ke belakang lagi dong. Nggak kelihatan, cuma dengar suaranya aja," kata salah seorang penumpang wanita.

Lain lagi dengan penumpang perempuan lainnya. Wanita berkerudung ini mengaku lebih menyenangi Jokowi yang terlihat di
TV.

"Lebih ganteng di TV, karena kan di make up," katanya.

Sementara itu, Hatta yang lumayan berjarak dengan Jokowi tampak sibuk melayani pertanyaan wartawan. Keduanya pun
turun dan berpisah di stasiun Cikini.

Sumber: Detik.com
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