
Amien Rais Hampir Menangis Partai
Ummat dapat Kesempatan Verifikasi
Faktual Ulang

Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, menjelaskan dia nyaris menangis saat
dengar berita partainya kembali memperoleh peluang klarifikasi faktual ulangi dari Tubuh
Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Komisi Penyeleksian Umum (KPU). Peluang itu diberi
sesudah Partai Ummat lakukan perantaraan dengan Bawaslu dan KPU malam hari ini.
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"Saya nyaris menangis dalam hati saat dengar berita dari perwakilan kami yang tiba ke
Bawaslu," tutur Amien dalam pertemuan jurnalis secara online, Selasa, 20 Desember 2022.

Amien menyebutkan faksinya menyangka ada kemampuan yang inginkan supaya partai
besutannya itu jadi salah satu partai yang tidak lolos jadi peserta Pemilu 2024. Tetapi,
sesudah proses perantaraan ini hari mengatakan akan ada klarifikasi ulangi, Amien
menyangka ketidakberhasilan Partai Ummat pada proses klarifikasi faktual tempo hari
karena kekeliruan dari pelaksana di wilayah.

Politisi senior itu optimis partainya akan bisa lolos jadi peserta Pemilu 2024. Dia sampaikan
terima kasih ke beberapa rekannya di partai yang ingin perjuangkan melalui perantaraan itu.
"Insya Allah jika bisa lolos juga kita tetap semacam ini, open heart tetapi juga open mind,"
kata Amien.

Awalnya, KPU mengatakan Partai Ummat tidak penuhi persyaratan (TMS) pada proses
klarifikasi faktual di wilayah. Ini membuat partai itu tidak berhasil jadi peserta Pemilu 2024.

Partai Ummat selanjutnya mendaftar permintaan penuntasan perselisihan proses Pemilu
2024 ke Bawaslu pada Jumat, 16 Desember 2022. Partai Ummat menyangka diakali dalam
tahapan klarifikasi faktual parpol.

Partai ini sudah ajukan alasan berkeberatan ke Bawaslu yang diciptakan di dalam 114 helai
kertas. Untuk memperkuat berkeberatannya, Ketua Team Advokasi Hukum Partai Ummat,
Denny Indrayana, menjelaskan faksinya sudah mempersiapkan bukti.

"Semua bukti yang memperkuat permintaan akan didatangkan. Apa video itu akan
didatangkan? Diamkan kami menyimpan sebagai taktik," kata Denny pada pertemuan
jurnalis Partai Ummat di gedung Bawaslu Jakarta, Jumat, 16 Desember 2022.

Ia menambah, bukti-bukti itu akan didatangkan di depan Bawaslu seumpama persoalan
tidak usai di tahapan perantaraan. "Apa bukti-bukti itu secara nyata? Nantikan tanggal
mainnya," katanya.
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Sesudah dilaksanakan perantaraan sekitar 2x, Bawaslu bersama KPU sepakat lakukan
klarifikasi ulangi. Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menyebutkan klarifikasi
faktual ulangi akan diadakan di dua propinsi yang awalnya dipastikan TMS oleh KPU.

"Alhamdulillah sesudah proses perantaraan 2 hari, kami capai titik jumpa persetujuan akan
dikerjakan klarifikasi faktual ulangi di dua daerah, NTT dan Sulawesi Utara, terutamanya di
wilayah yang tidak penuhi persyaratan," kata Ridho.

Ridho menyebutkan untuk di NTT bakal ada 7 kabupaten yang akan jalani klarifikasi faktual,
sementara di Sulawesi Utara ada 11 kabupaten. Klarifikasi faktual ulangi ini akan diadakan
sepanjang 10 hari, yaitu mulai Rabu, 21 Desember 2022 sampai Jumat, 30 Desember 2022.

Berkenaan persetujuan lain di antara Partai Ummat dengan Bawaslu dan KPU, Ridho dan
beberapa pengurus Partai Ummat yang lain malas memaparkannya. "Apa saja yang
disetujui dalam perantaraan barusan tidak berlawanan dengan PKPU Pemilu," kata Ridho.

Selainnya Idham, Airlangga menyebutkan ada 9 komisioner KPU dari propinsi dan
kabupaten/kota yang disampaikan ke DKPP.

Hasil pencarian sangkaan kecurangan klarifikasi faktual diprediksi selesai di akhir bulan ini.

Wakil Ketua Umum Partai Ummat, Nazaruddin menjelaskan jika faksinya sudah setuju untuk
mengulang-ulang tes klarifikasi faktual jadi untuk maju sebagai peserta Pemilu 2024.

Kepala Staff Presiden Moeldoko mewanti-wanti warga supaya waspada pada diplomatisasi
agama mendekati Pemilu 2024.

KPU akan disampaikan ke DKPP ini hari oleh Konsolidasi Dampingi Pemilu Bersih masalah
sangkaan manipulasi proses klarifikasi faktual parpol.

Amien Rais nyaris menangis saat partainya disuruh untuk turut klarifikasi faktual ulangi dari
KPU. Awalnya kekacauan klarifikasi faktual muncul.

Amien Rais sekarang mengatakan ketidakberhasilan Partai Ummat bisa lolos klarifikasi
faktual ulangi karena kekeliruan pelaksana wilayah.

Partai Ummat sudah lakukan perantaraan dengan Bawaslu RI sesudah dipastikan gagal
lolos ke Pemilu 2024 oleh KPU RI

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan walau periode kedudukannya hanya
kurang dari satu tahun, tetapi itu bukan dia anggap masalah.

Perantaraan perselisihan KPU dan Partai Ummat di gedung Bawaslu belum capai titik
jumpa.


