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Baniir Bunga untuk Pemimpin
OLEH I{ENDRA KunNrAwAN,

MPD

ubernu -DKI
Jakarta, Basu-
h Tiahaja Pu-
nama (Ahok),

memang tokoh penuh sen-
sasi- Media masm tak pemah
kehabisan cerita uflrk mem-
beritakamya. Apa pu yang
berhubmgan dengmya men-
ladi bahan pembdritaan. Keka-
lahan dalm Pilkada DKI tahun
2017 tak jua menludahi berita
mengenai dirinya.

Ialan Ahok selma menjadi
gubemu tidaklah muls. Se-

iak awal telah mucul polemik
pengangkatannya yang defi nitif
menggantikan Jqko Wdodo
karena menjadi presiden- Se-
telah Ahok meniadi gubefnu,
posisi wakil nengudang per-
soalm. . Ahok .bersikerro - agar
dapat mendukung kinerjmya,
smgat tidak biiak bila jabatan
wakil gubemu diisi atas dasar
pertimbmgan politis belaka.
Akhimla4 muncul Diarot Saiful
Hidayat yang dapat diterima
be$agai pihak sebagai pen-
dampingAhok

Basuki iuga sempat ineng-
mbil keputusm berani untuk
keluar dai partai politik. Bah-
kan, sempat menyatakm siap
maju kembali sebagai calon gu-
trernu melalui ialu indepen:
den, meski akhimla diusung
partai. Selffi meniabat/ dia
nyaris meniadi single fightel
tanpa dukugan partai politik.
Kinerjmya membuktikan. dia
pemimpin berqih.

Dia tak mempm digoymg
isu korupsi. Namu, ada saja
cobam ymg membuat Ahok
hms tega Dia diterpa tudu-
han penista agma. Ini bemu-
la dari pidato di Ptrlau Prmuka
ymg dipenggal dn dt-posting
sewa sembaangdn du terse-
bar di media sosial. Posringan
berbumbu SARA ymg kemu-
dim terus dipolitisasi ini ber-
hasil menggiring opini kelom-
pok-kelompok tertentu mtuk
bergerak.

Ahok dilaporkan dan beru-
jug pada persidmgm ymg
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hingga hni belum se-
lesai- Dia masih me-
nunggu vonis. Aki-
batnya Ahok setiap
pekan harus absen
dai kegiatan kampa-
nye mtuk menialani

persidmgan.

Titipan Tuhan
Beberapapengamatmenilai,

Ahok tepat menduduki jaba-
tannya sekarang. Sosok idea.lis
dm progresif sepeni dia men-
jadi modal kuat memimpin dan
membenahi DKI }?ng memi-
liki begitu bmyak persoalm-
Keberhasilm Ahok memimpin
DI(I sebenamya dapat dilihat
secua lmgsung.
. Kartu Iakarta Pintar dm
I(artu Jakarta Sehat yang me-
dngankan bebai.mkyat ke-
cil. Titik-titik bmjir mu.lai
berkurog. Pembangunan ber-
jalan pesat. Normalsasi sungai
berjalm lmca. Pembmgmm
rumah susu mtuk rakyat kecil
dair kemmculan ruang-ruatrg
publik ymg mengakomodasi
kebutuhanmak '

. Lebih peating lag, melalui
e-budgeting, anggam milik
rakyat bena-bena diselmi-
kjn dari' tmgan-tangm pr-
mpok berdasi. Birokasi jr'ga
dibenahi sehingga pelaym
semakin baik dan optimal-
' . Ahok bemyali besar meil-
pertanihkm populaitm
dan kedudukamya seslaku
gubemiu fiia tia'* Uram-
tir kehilangan iabatan deini
kebenaan. Gaymya yang be-
gitu ftontal dm blak-blakan
memmg diuii. Tindakmya
meniadi senjata makm tum
atau pedmg ymg membem-
gus kemaksiite politik yang
selmaini mengakar kuat.

Inilah mjud nyata ketaatm
imm seomg pemimpin- Da-
lm pidatonya pasmpemmg-
utan suera, mmtan Bupati Be-
litung f imur ini detganlegawa
mengatakm, kekuasam ku titi-
pm Tlrhm semata.

Riset' terakhir memmg
menmiukkan tingkat kepua-
sae masyarakat DKI terhadap
kepemimpinannla metrmpai
70 persen. Dukungm d.n ks-

mentil pila netizen juga tak
sedikit yang mengaprebimi.
Sayang, semua ini tidak berha-
sil membawanya melanjutkan
kepemimpinm di DIC u-
tuk periode kedua. Isu agma
yang menerpa ternlata begitu
kuat hingga berhasil menm-
bangkm. Namun, rasa cinta
dan kekagumm rakyat kepada
Ahoktak bisa dipadmkm.

Dalam beberapa hili tera-
khir sejak hasil hitung cepat
Pilkada DI(I putilm kedua
tanggal l9 April 2017'menun-
lukkan kekalahm Ahol balai
kota terus dibanliri karmgm

bmga. Ini bukan ucapm duka.
Itu mjud ucapan terima ktrih
dan semangat untuk pasangan
Ahok-Djuot yang segem men-
inggalkan balai kota. Boleh

iadi, para pengirim bmga ini
keem karena Ahok kalah.
Akan tetapi, ribum kumgu
bmga mtuk Ahok-D;ilot ini
menunjukkm begitu hangat-

daerah lain Fng bersimpati
dengm pmmgm Ahok-Diaot.
Media sosial pun dibmjid ko-
mentu-komentil yang meng-
inginkm pasangan ini dapat
membenahi daemhnya.

Artinya,. meskipun ha-
rus kalah dalm Pilkada DKI, '
Ahok-Diilot berhasil meme-
nangkan hati rakyat seantero

_ @l^ffidoNs

( Artinya, meskipun harus kalah dalam Pilka-
da DKl, Ahok-Djarot berhasil memenangkan

hati rakyat seantero hdonesia. Mereka
masih dicintai dan kelak diharapkan dapat
berkesempatan untuk terus berkontribusi

bagi negara. D

nya kedekatm mkyat dengan Indonesia Mereka masih di-
pemmprmya.

jumlah masyaakat ymg
datang ke t alai kota mnrk ber-
temu Ahok setiap pagi terus
bertmbatr Mereka tidak hmya
warga DKI. Bmyak iuga dai

cintai dan kelak diharapkm da:
pat berkesempatan untuk terus
berkontribusi bagi negara.

Persoalm diDKI begitu kom-
pleks dan pelik Smpai sat ini,
Ahok masih menyisakm pe-
keriaan mah lmg penting.
Sejumlah prioritas di antea-
n)a masih sepute penangmm
baniir, kemacetan, refomasi
bhokasi, dm peningkatan la-
ymm trmsportasi publik

Hubungm interpersonal
ymg baik antara Ahok-Djarot
dengan gubernur-wakil guber-
nur terpilih dinilai dapat men-
jadi penduhmg. Permsala:
han di DKI memmg tidak
bisa semuanya diselesaikm
sendiri. Ada banyak yang ha-
rus dilakukan secm berke-

. sinmbungan dengan duduk
bersama.

Tugas gulemur baru se-
makin bemt dengan berbagai
tantmgan mengadang, di m-
tilmya birolcmi .hilus terus
didorong untuk berevolusi
mental du bekerja dengarr
melayani. Perlu keberanim
dm ketegasan menghadapi
berbagai. kelompok kepentin-
gan di DKI mulai dari mafiii,
pengusaha hitam, preman
berdasi, hingga ormas-omas
intolerm.

Untuk itu, diperlukm gaya

_komunikasi ymg lebih diplo-
matis dengm berbagai pihak
mtuk menmtaskan banjrak
masalah di DKI. Masyamkat
telah memilih dm tentu ber.
haap banyak pada gubemur
baru unhrk memjudkan janii-
imii kampanye demi DKI Ia-
karta yang lebih baik Untuk
Pak Ahok dan Pak Djdot, ter-
uslah berkarlz mtuk negeri! r
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