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TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon wakil gubernur Jawa Timur Puti Guntur Soekarno
berharap keikutsertaannya dalam pilkada serentak 2018 tidak membuat rantai
pertemanan yang dijalin dengan sahabat-sahabanya menjadi putus. Hal ini diungkapkan
Puti melalui postingan di Instagram seusai bertemu Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar
Anas.
"Alhamdulillah saya dikelilingi teman-teman terbaik. Semoga di momen pilkada ini, tidak
ada rantai pertemanan yang putus," kata Puti dalam status di Instagram yang ditulisnya
pada Ahad, 28 Januari 2018.
Baca juga: Pilkada 2018, Mega Mengingatkan Jagoannya Menang Secara Beradab

Status itu ditulis sebagai keterangan foto dirinya yang berpose bertiga bersama
Saifullah Yusuf dan Azwar Anas. Saifullah adalah calon pasangannya dalam pemilihan
gubernur Jawa Timur 2018 yang diusung antara lain oleh PDIP dan PKB. Sebelumnya
partai pengusung itu mencalonkan Saifullah dan Azwar Anas. Namun belakangan Azwar
Anas mengundurkan diri setelah foto panas mirip dirinya tersebar ke publik. Partai
pengusung pun mengusulkan Puti sebagai pengganti Azwar Anas.
Puti mengatakan foto bertiga yang diambil secara selfie itu dilakukan menjelang
kepulangan Puti ke Jakarta pada Ahad pagi. Pertemuan hanya berlangsung sekitar lima
menit. Tapi pertemuan yang singkat itu dianggapnya sangat berarti. "Tidak ada yang
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lebih berharga dari pertemanan sepanjang usia. Teman yang senantiasa mendukung,
menjaga dan mengangkat kita. Ilmu pertemanan tidak ada sekolahnya, tapi ujiannya
sangat banyak...hahaha..," tulis Puti.
Dalam postingan di momen lain saat bertemu Azwar Anas sebelumnya, Puti mengatakan
kekagumannya pada keberhasilan Azwar Anas dalam memimpin Banyuwangi. "Tangan
dinginnya membentuk Banyuwangi menjadi seperti sekarang," kata Puti.
Baca juga: Pilkada Jawa Timur, Khofifah-Emil Bangun Rumah Aspirasi

Keponakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu mengatakan, sebagai orang
yang masih baru di Jawa Timur, dirinya mengaku salut dan akan belajar banyak kepada
Azwar Anas.
Dalam pertemuan tersebut, Anas juga mendoakan Puti agar diberi kekuatan fisik dan
batin dalam menjalani proses pilkada. "Doa ini saya amini," tulis Puti. Dia juga
mengucapkan terima kasih karena telah diterima dengan baik di Banyuwangi.
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