Ahok dan Agus Yudhoyono,

Dulu Bersaing dan Kini Saling Mendukung...
NURSITA SARI
Kompas.com - 18/10/2017, 07:23 WIB

Agus Yudhoyono mengunggah foto tulisan tangan Ahok setelah mengunjungi mantan Gubernur DKI Jakarta
itu di Rutan Mako Brimob, Selasa (17/10/2017).(Instagram/@agusyudhoyono)

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai bersaing pada Pilkada DKI Jakarta 2017, hubungan
mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dengan putra sulung
Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti
Yudhoyono, terjalin baik.
Agus bahkan sempat mengunjungi Ahok di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok,
Selasa (17/10/2017) pagi.
Agus membagikan momen saat mengunjungi Ahok itu melalui akun Instagram-nya,
@agusyudhoyono, pada Selasa sore, dengan mengunggah foto ucapan terima kasih yang
ditulis Ahok.
"Yang saya banggakan Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Terima kasih atas
kunjungan dan dukungannya untuk saya dan keluarga. Saya doakan Mas Agus sehat, penuh
sukacita dan damai sejahtera menyertai keberhasilan dalam hidupnya. Salam hormat utk
Bapak SBY dan Ibu Ani Yudhoyono," demikian isi surat Ahok.
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(baca: Temui Ahok di Mako Brimob, Agus Yudhoyono Berbagi Cerita dan Doa)
Agus mengungkapkan, dia dan Ahok saling bercerita tentang aktivitas masing-masing
dalam pertemuan tersebut. Keduanya juga saling mendoakan.
"Kami saling bercerita tentang kehidupan dan saling mendoakan semoga ke depan kami
berdua bisa menjadi manusia yang lebih baik, dan bermanfaat untuk orang banyak," kata
Agus.
Ucapkan terima kasih pada Ahok
Agus mengatakan sudah sejak lama ingin menemui Ahok di Rutan Mako Brimob. Namun,
keinginan itu baru dapat diwujudkan Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute itu
kemarin.
Chief Communication Officer The Yudhoyono Institute, Ni Luh Putu Caosa Indryani,
mengatakan, Agus ingin mengucapkan terima kasih kepada Ahok karena telah memimpin
Ibu Kota sejak 2014 hingga Mei 2017.
"Mas Agus mengunjungi Pak Ahok untuk mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan
Pak Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta dan memberikan support untuk Pak Ahok," kata
Caosa, Selasa malam.
Agus menemui Ahok seorang diri dan berbicara empat mata selama kira-kira 45 menit.
Dalam kunjungannya itu, Agus membawakan kue basah untuk Ahok.
"Bawa kue-kue basah buat cemilan gitu," ujar Caosa.
Ahok sebut Agus "gentleman"
Pada Februari lalu, setelah hasil hitung cepat putaran pertama Pilkada DKI Jakarta
diketahui, Agus menerima kekalahannya karena tidak dapat melanjutkan ke putaran
kedua.
Agus lalu menelepon Ahok untuk mengucapkan selamat karena Ahok lolos ke putaran
kedua Pilkada DKI. Agus juga berusaha mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan
dan Sandiaga Uno melalui telepon, tetapi tidak berhasil tersambung.
Ahok mengakui bahwa dirinya ditelepon Agus setelah putaran pertama berlangsung.
Ahok pun memuji sikap Agus.

2

"(Agus telepon) menyampaikan selamat, (Agus) anak muda yang gentleman banget.
Kesatria terlatih secara alami karena kan (mantan anggota) TNI, seorang Mas Agus
seorang kesatria," kata Ahok, dalam acara Mata Najwa yang disiarkan Metro TV, 22
Februari 2017.
Rupanya, hubungan baik Ahok dengan Agus dan keluarganya sudah berlangsung lama, jauh
sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017. Setiap bertemu Agus, Ahok selalu menitip salam
untuk SBY.
Ani Yudhoyono juga sering meminta Ahok yang saat itu masih menjabat wakil gubernur
DKI Jakarta untuk membersihkan Kali Ciliwung Lama di Masjid Istiqlal supaya selalu
terlihat bersih saat ada tamu kenegaraan.
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