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YOGYAKARTA-Panggung politik 
menuju PemilihanWali Kota dan Wakil 

Wali Kota (Pilwali) 2017 diharapkan 
mampu menghadirkan visi-misi me

ngubah Kota Yogyakarta menjadi lebih 
baik. Terlebih kedua kubu sama-sama 
petahana tersebut dinilai melakukan 

start dari garis yang sama.

AMAN, SEHAT JASMANI DAN JIWA
Pasangan calon atau paslon dalam Pilwali dan Pilkada 2017 mendapat perlakukan istimewa 
dari Kepolisian. Sebelum dipilih, mereka juga menjalani tes kesehatan agar memastikan 

mereka mampu menanggung beban memimpin jutaan orang.

“Teorinya, wali kota yang maju lagi biasanya diun
tungkan karena bisa kampanye gratis melalui penca
paian sebelumnya. Tapi saya kira ini tidak berlaku di 
Kota Yogyakarta karena wakil walikotanya pim punya 
peran besar di pemerintahan sebelumnya. Jadi, saya 
kira mereka start darigaris yang sama dan punya pelu
ang sama,” ujar Pengamat Politik Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tunjung 
Sulaksono, kemarin.

Tunjung menuturkan, yang bisa dilakukan kedua 
pasangan calon resmi pada Pilwali Kota Yogyakarta 
iakhharusmemilikivisimenarikyangbisaditawarkan 
kepada masyarakat. Visi yang punya “nilai jual” untuk 
meningkatkan elektabilitas masing-masing karena 
kalau dari sosok, publik sudah mengetahui keduanya.

“Visi-misi perbaikan KataYogyakarta yang sayaki- 
ra sangat menentukan keterpilihan mereka nanti. 
Kalau bisa keduanya punya tekad sama mengawali 
proses pilkada di Indonesia yang benar-benar me
manusiakan pemilih,” kata Tunjung.

Menurut dia, Pilwali Kota Yogyakarta sudah se
harusnya menjadi momentum menunjukkan keis
timewaan Yogyakarta. Jalan yang bisa ditempuh ialah 
dengan memilik model pilwali benar-benar bersih. 
Pesta demokrasi yang memanusiakan pemilih, yakni 
menempatkan pemilih sebagai warga negara yang

“Saya berharap kedua calon wali kota ini berani 
bersikap, menunjukkan pilkada yang seharusnya di
jalankan tanpa ada transaksional dengan semangat 
mengubah Yogyakartamenjadilebihbaik. Kalaumere- 
ka berani, ini kesempatan baik menjadi contoh bagi 
daerah-daerah lain di Indonesia,” ungkap Dosen Ilmu 
Pemerintahan UMYini.
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Ahmad Fadli 
(kiri) dan 
Haryadi Suyuti 
(kanan) saat 
berada di RS 
Jogja untuk 
pemeriksaan 
kesehatan 
kemarin.Satu Calon Dikawal 

4 Polisi Khusus RS Jogja, Senin (26/9)

POLDA DIY menyiapkan pengamanan melekat bagi 
masing-masing pasangan calon yang ikut pemilihan 
kepala daerah serentak di wilayah hukumnya. “Di DIY 
yang akan menggelar pemilihan kepala daerah adalah 
Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo.. Kami 
menyiapkan 32 personel yang akan melakukan penga
manan melekat terhadap calon kepala daerah dan calon 
wakil kepala daerah,” ucap Kepala Biro Operasional 
PoldaDIYKombesPolisiBambangPristiwantokemarin.

Pengamanan melekat bagi calon kepala daerah di
lakukan dari masa kampanye hingga pelantikan calon 
kepala dan wakil daerah terpilih, “Setiap petugas 
pengamanan akan menjaga setiap kegiatan calon 
kepala daerah. Sebanyak 32 personel ini merupakan 
orang-orang pilihan. Mereka berasal dari Brimob, 
Reskrim, dan Intel ” kata Bambang.

Dia mengatakan, setiap satu calon kepaladaerah 
dan satucalon wakilkepaladaerahakanmendapatkan 
empat orang pengawaL Mereka akan disiagakan men
jadi duasfa/t siang dan malam sehingga satu shift seti
ap calon kepala daerah akan dijaga dua polisi berpaka
ian sipiL

Bambang mengatakan, personel pengamanan 
calon kepala daerah akan dilengkapi berbagai per
lengkapan seperti senapan khusus dan body protect.

Ke Hal 7})

Tim terdiri darii 15
dokter, 15 perawat, 
dari 6 pemandu

Institusi tim 
pemeriksa; RS, 
Jogja, BNNP DIY, 
dan Himpunan Ahli 
Psikolog Indonesia 
DIY, IDI

Hasil tes para 
calon akan 
diserahkan ke 
KPU Kota 
Yogyakarta pad 
Rabu (28/9)
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Pasukan Pengamanan
32 personel (Brimob, Intel, Reskrim)

Kesehatan
jantung

Persiapan
32 personel pilihan dilatih khusus 
selama sepekan

'  Teorinya, wali kota yang maju 
lagi biasanya diuntungkan karena 

bisa kampanye gratis melalui 
capaian sebelumnya, tapi saya 

kira ini tidak berlaku di Kota 
Yogyakarta karena wakil wali 

kotanya pun punya peran cukup 
besar di pemerintahan 

sebelumnya." ■
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Khusus menangani kedaruratan

Satu orang calon
Dikawal empat polisi berpakaian sipil 
selama 2.4 jam (dua sh ift)

Pemeriksaan
bedah narkoba

TUNJUNG SULAKSONO
Pengamat Politik UMY

Perlengkapan pengawal
Sepapan khusus dan body protect

JENIS PEM ERIKSAAN

JA M IN A N  K E A M A N A N  PASLON

®kdransNDO


