
(3KDRANSINDO
JU M A T  12 AG U STU S 2 0 1 6

:: EKS INDEPENDEN TAK DIM INATI PARPOL

HeroePurwadiJadi 
Rebutan HS dan IP

YOGYAKARTA - Konstelasi 
Pemilihan Kepala Daerah (Pil- 
kada) Kota Yogyakarta 2017 
sudah pasti tanpa kandidat in
dependen. Parpol pun masih 
enggan melirik mereka seba
gai alternatif.

“Sejak awal kami punya 
jalur sendiri-sendiri. Golkar 
punyafustun yang harus diiku
ti. Jadi sepertinya sulit meng
akomodasi figur dari kawan 
kami yang semula memilih 
jalur independen,” ucap Ketua 
-DPD Golkar Kota Yogyakarta 
Augusnur kemarin.
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PDIP juga tidak melirik kan

didat eks independen untuk wa
kil Imam Priyono (IM). Bahkan 
mereka mengklaim sudah ham
pir pasti menggandeng Ketua 
DPD PAN Kota Yogyakarta 
Heroe Purwadi (HP) sebagai 
pendamping IP.

HP pun sudah dipanggil me
ngikuti fitarafpropertest . “Hasil 
surveikamibeberapawaktulalu 
menunjukkan jika masyarakat 
menginginkan IP berdamping
an dengan HP. Kepastiannya 
tinggal menunggu keputusan 
dari DPP,” ungkap Ketua Badan 
Pemenangan Pemilu (Bappilu) 
DPC PDIP Kota Yogyakarta Foki 
Ardianto.

Kandidat petahana, HS, tak 
jauh beda. Dia mengklaim terus 
menjalin komunikasi intensif 
dengan parpol. Namun, memba
ntah komunikasi intensif hanya 
dibangun dengan PAN seperti 
informasiyangbanyakberedar.

HP mengaku berterima ka
sih atas dukungan yang diberi
kan kepada dirinya. Dia menye
rahkan keputusan terkait kan
didat pada Pilkada 2017 ke DPP 
PAN. “Saat ini komunikasi yang 
kami lakukan. Karena tugas

yang bisa dilakukan baru demi
kian,” katanya.

Pengamat politik dari Uni
versitas Muhammadiyah Yog
yakarta (UMY) Tunjung Sulak- 
sono mengatakan, dari proses 
politik yang sudah berjalan ter
lihat bahwa masyarakat Yogya
karta belum menganggap calon 
independen sebagai calon yang 
pantas dipilih. Ini terlihat dari 
minimnya dukungan KTP seba
gai syarat awal mendaftarkan 
diri sebagai kandidat.

Kendati begitu, tidakberarti 
peluang eks calon independen 
untuk maju sepenuhnya ter
tutup, Partai politik masih di
mungkinkan menggaet mereka 
sebagai kandidat. “Bisa dikata
kan mereka itu sebenarnya su
dah separuh jalan. Karena par
tai bersifat pragmatis, masih 
terbuka peluang eks indepen
den digaet parpol,” katanya.

Di sisi lain, kata dia, ke
hadiran calon independen perlu 
diapresiasidanmenjadimomen- 
tum bersejarah. Dia menco
ntohkan, JOINT yang mencoba 
mendekonstruksi pemahaman 
yang menganggap hanya parpol 
bisa memunculkan calon.

•sodik

ini Golkar sudah memilikikader 
untukwalikota, yaknipetahana 
Haryadi Suyuti (HS). Kendati 
begitu, Golkar tidak berpikir 
menjalin komunikasi dengan 
tokoh independen sebagai ca
lon pendamping HS. Komuni
kasi justru dilakukan dengan 
partai politik. “Komunikasi 
masih terus dijalin. Suasana
nya masih cukup cair. Segala 
kemungkinan masih terbuka, 
walaupun kami tidak berpikir 
soal eks independen. Komuni- 
kasikamidenganpartaipolitik 
yang ada di Kota Yogyakarta.” 
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