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Akur demi...
“Polarisasi partai politik dan dukungan 

warga dalam pemilihan wali kota harus 
segera dicairkan. Energi pertikaian harus 
segera dialihkan menjadi energi kompetisi 
untuk membangun Kota Jogja bersama- 
sama,” kata TUnjung, Kamis.

Dalam membangun komunikasi, kata 
Hmjung, tidak ada salahnya Haryadi- 
Heroe menampung program-program dari 
lawan politiknya. Sikap demikian, kata 
dia, akan dipandang sebagai kedewasaan 
dalam berpolitik yang melampaui rivalitas 
dalam berebut dukungan warga Kota Jogja.

Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan • 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), 
Lukas Ispandriamo, juga menganggap 
pekerjaan rumah bagi Haryadi-Heroe tidak 
akan mudah. Menurut dia, persoalan yang 
selama ini menjadi sorotan masyarakat 
adalah maraknya pembangunan hotel, 
intoleransi yang kerap terjadi, dan kekerasan 
di kalangan pelajar. Haryadi-Heroe harus 
lebih menunjukkan keberpihakannya 
kepada masyarakat kecil.

Akur
Dua pasangan yang bersaing di pilkada 

menunjukkan gestur persahabatan saat 
pleno penetapan di kantor KPU Kota Jogja 
kemarin. Imam Priyono langsung berdiri dan 
menghampiri Haryadi Suyuti setelah Ketua 
KPU Kota Wawan Budianto membacakan 
penetapan pasangan calon terpilih.

Keduanya berduet selama lima tahun 
belakangan. Haryadi dan Imam adalah Wah 
Kota dan Wakil Wah Kota Jogja selama 
2011 sampai 2016. Mereka pecah kongsi 
dalam pilkada tahun ini. Eratnya hubungan 
keduanya dalam pemerintahan dan politik 
selama setengah dekade itu diperlihatkan 
kemarin.

Setelah berada di depan Haryadi, Imam 
mengulurkan kedua tangan untuk memeluk 
koleganya. Haryadi menyambutnya dan 
keduanya berpelukan. Riuh tepuk tangan 
tamu dan undangan pun memenuhi Kantor 
KPU Kbta Jogja. '

Imam secara tegas mengakui kekalahannya 
dan menyampaikan selamat kepada rivalnya. 
“Selamat kepada Pak Haryadi dan Pak 
Heroe,” kata Imam.

Dia menyatakan akan tetap menjalin 
silaturahmi dengan pasangan pemenang 
dan warga Jogja. Ia menganggap proses 
kompetisi sudah selesai dan apa yang 
terjadi selama tahapan pilkada, mulai dari 
kampanye sampai gugatan ke MK tidak
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Kontestan Pilkada 2017 Kota Jogja berfoto bersama seusai Rapat Pleno 
Penetapan Pasangan Calon Terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja 2017 di 
Kantor KPU Kota Jogja, Kamis (27/4).

lain merupakan bagian dari dinamika mewujudkan Kota Jogja yang berkualitas, 
berdemokrasi yang sudah diatur dalam berkebudayaan, berwawasan lingkungan; 
konstitusi. “Saya titip kepada Pak Haryadi dan berlandaskan gotong royong. 
untuk mengakomodasi program-program Untuk mencapai tujuan itu, Haryadi- 
yang saya jaring berdasarkan aspirasi Heroe berencana membuat Kartu Jogja 
masyarakat,” ujar Imam. Sehat dan Kartu Jogja Pintar; membangun

Dia mengajak para pendukungnya untuk ekonomi kreatif; merevitalisasi warisan
sama-sama membangun Kota Jogja lebih pusaka budaya dalam penataan lanskap 
baik lagi ke depan. perkotaan; dan meningkatkan tata kelola

Achmad Fadli juga berharap Haryadi- pemerintah yang bersih.
Heroe menjalankan amanah selama Di sisi lain, Imam-Fadh mengusung visi 
lima tahun ke depan. Ia menyampaikan meneguhkan Kota Jogja sebagai kota nyaman
permohonan maaf kepada sukarelawan, huni dan punya daya saing yang berpijak 
partai pendukung, dan semua elemen pada Keistimewaan. Jalan yang rencananya 
yang selama ini turut berpartisipasi selama mereka tempuh adalah memperkuat ekonomi 
proses pilkada sampai di MK. kerakyatan; memperkuat moral; menata

Selepas pilkada, Fadli yang dulu kota dalam bingkai kelestarian lingkungan;
merupakan birokrat di Pemerintah Kota meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, 
Jogja akan mengurus pesantrennya di dan sosial budaya; serta membangun sarana 
Mlati Sleman. Adapun Imam Priyono akan prasarana publik dan permukiman, 
menjaga usaha toko kelontong miliknya Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto 
di kampung. , mengatakan setelah menetapkan pasangan

calon terpilih, KPU segera menyampaikannya 
Ham pir Sam a kepada DPRD Kota Jogja, Jumat (28/4) ini.

Pemenang Pilkada 2017, Haryadi Suyuti, Sementara itu, Penjabat Wali Kota Jogja 
mengaku tetap bersahabat dengan Imam Sulistiyo berjanji akan mengawal proses 
Priyono. “Saya harap warga bersatu penetapan sampai pelantikan Wah Kota 
membangun Kota Jogja,” ujar dia. dan Wakil Wah Kota definitif'

Wakilnya, Heroe Poerwadi, mengatakan “Setelah proses penetapan Wali Kota dan Wakil
banyak program milik Imam-Fadh yang Wah Kota ini, saya berharap penduduk Jogja 
hampir sama dengan miliknya. kembali bersatu dan sama-sama melaksanakan

“Sehingga sudah pasti program-progaln Semangat Gotong Royong Agawe Majuning 
itu akan diakomodasi,” kata dia. Nyayogyakarto [atau gotong royong untuk

Program politik yang dilontarkan memajukan Jogja],” kata dia. 
Haryadi-Heroe maupun Imam-Fadh selama Semboyan itu selalu didengungkan 
kampanye Pilkada Kota Jogja 2017 nyaris Pemkot Kota Jogja dan disingkat dengan 
serupa. Haryadi dalam visinya berniat nama Segoro Amarto.


