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JOGJA-Haryadi Suyuti 
dan Heroe Poerwadi 

yang sudah ditetapkan 
sebagai Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota Jogja 

punya tugas tak enteng 
dalam kepemimpinan 
mereka sampai 2022  

nanti. Keduanya harus 
mampu mengakomodasi 
program politik rivalnya 

di Pilkada 2017 agar 
tak ada hambatan 

dalam bekerja.

Ujanq H asanudin

hasanudin@ harianjogja.com

KPU Kota Jogja m enetapkan  
H aryadi d an  Heroe sebagai Wali 
Kota d an  Wakil Wali Kota terpilih  
periode 2017-2022 melalui sidang di 
K antor KPU Kota Jogja, Tegalrejo, 
Kamis (27 /4 ). Banyak tan tangan  
yang haru s  dilalui pasangan  yang 
diusung Golkar, PAN, PKS, Demokrat, 
serta Gerindra, dan  d idukung PPP 
tersebut.

Pengamat Politik dari Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 
TUnjung Sulaksono, m engatakan 
m ula-m ula, H aryadi dan  H eroe 
h aru s  m em bangun  kom unikasi 
dengan rival politik  yang m ereka 
kalahkan pada pilkada. Komunikasi 
sangat penting karena selisih suara 
an tara  H aryadi-H eroe dan  Im am - 
Fadli sangat tipis, hanya 0,6% atau 
1.187 suara. ,

B erdasarkan hasil rekapitu lasi 
suara oleh KPU Kota Jogja, Haryadi 
dan  H eroe m em peroleh  100.333

Harian Jogja/Risky Wahyudi

Wali Kota terpilih, Haryadi Suyuti (berkupluk) berpelukan de
ngan rivalnya di Pilkada 2017, Imam Priyono, setelah penetapan 
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja 2017 di Kantor KPU Kota Jogja, 
Kamis (27/4).

►  Banyak kesamaan dalam program Haryadi-Heroe 
dan Imam-Fadli.

►  Haryadi Suyuti dan Imam Priyono menunjukkan 
gestur saling bersahabat saat penetapan wali kota 
dan wakil wali kota kemarin.

suara, sedangkan  Im am  dan  Ach- 
m ad  Fadli yang disokong PDI 
Perjuangan, Partai N asdem , dan 
PK)B m engan tong i 99.146 suara.

Im am -Fadli bahkan, keberatan  
dengan rekapitu lasi te rsebu t dan 
m elayangkan gugatan  ke MK. 
P asangan itu  m engajukan  em pat 
materi perkara, meliputi penghilangan 
967 hak pilih  pem ilih yang m asuk 
dalam  daftar pem ilih tetap; jum lah 
pem ilih  tam bahan  yang m elebihi 
jum lah  su ra t keterangan yang

ditetapkan  D inas K ependudukan 
dan  P encatatan  Sipil Kota Jogja, 
suara sah dinyatakan sebagai suara • 
tidak sah; serta mobilisasi aparatur 
sipil negara. D alam  sidang pada 
Rabu (26 /4 ), MK m enolak  sem ua 
gugatan  Im am -F adli., k k

Tanjung mengatakan tipisnya jarakPv 
suara dan gugatan ke MK menunjukkan \  \ /  
kubu-kubuan dalam  Pilkada Kota 
Jogja 2017 cukup runcing.

•  Lebih Lengkap H alam an 8
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