Sindir Penggagas KLB Deli Serdang,
Demokrat: Kalau Jago Politik Buat
Partai Baru Dong

Realitarakyat.com – Partai Demokrat (PD) menyebut mantan kader PD yang terlibat
dalam acara yang diklaim Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang,
Sumut, sedang panjat sosial (pansos).
Kepala Bamkostra DPP PD Herzaki Mahendra Putra menyarankan para kader pecatan
itu membuat partai sendiri, jika merasa hebat dalam urusan politik.
“Ini kami tekankan sekali lagi, ini kata kuncinya, jangan pansos. Anda-anda
mantan kader sudah dipecat, atau kader lama yang sudah tidak ada urusan dengan
PD, kalau merasa hebat jago politik buat partai baru,” ujar Herzaky kepada
wartawan di gedung DPP PD, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/3/2021).
Herzaky menekankan para peserta KLB Deli Serdang itu bukan siapa-siapa di dunia
politik bila tidak ada nama Demokrat. Kader-kader PD di daerah pun disebut malu
melihat para peserta KLB yang dianggap abal-abal tersebut.
“Jangan bawa nama nama PD, karena kami tahu Anda tanpa PD tidak ada artinya di
dunia politik di Indonesia, ketahuan itu. Kalau jago buat aja partai baru. Ini
pesan kami, jangan pansos. Kader di daerah malu melihat kelakuan drama Korea,
manipulatif, bohong, intimidatif,” katanya.
“Kok kayak gini wajah PD saat ini. Gimana itu mantan kader yang nggak benar,
gitu lo. Kasihan kader yang terhormat di seluruh Indonesia yang bekerja untuk

rakyat. Perilaku kalian, pelaku GPK-PD memalukan sekali,” sambungnya.
Lebih lanjut, Herzaky memohon oknum yang tidak berhak menggunakan atribut PD
tidak menggunakannya di publik. Dia menyebut jangan karena ada oknum kekuasaan,
para kader semena-mena dalam bertindak.
“Mohon maaf kami minta tolong, ini pesan yang sangat kuat, tolong yang tidak
berhak menggunakan atribut PD atau membawa nama PD di publik jangan membawa
atribut itu. Anda tidak berhak. Jangan memalukan kader-kader kami yang militan,
yang solid yang, banyak sekali pejabat publik, yang kami ini mempunyai nama baik
semua,” ujarnya.
“Coba dibandingkan di sana, siapa yang punya nama baik. Jangan karena ada
intervensi oknum kekuasaan kemudian menjadi berani, seenak-enaknya,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, kubu KLB Demokrat di Deli Serdang menyatakan sudah
menyerahkan berkas pendaftaran ke Kemenkumham. Berkas diserahkan oleh tim
formatur bagian hukum.
“Tim kami, formatur bagian hukum. Kami tadi mengecek tapi baru diterima, saya
tunggu satu dua hari mengenai hasil laporan kita tadi ke Kemenkumham,” kata
panitia OC KLB Demokrat Deli Serdang Ilal Ferhard saat jumpa pers di Jakarta
Selatan, Selasa (9/3).
Sementara itu, Ketua Badan Komunikasi PD versi KLB, Razman Arif Nasution,
menyampaikan berkas sudah diserahkan ke Kemenkumham siang tadi. Namun Razman
mengaku tidak ikut bersama tim karena sedang mengurusi hal lain.
“Jam 2 (siang), saya tadi tidak ikut karena saya lagi memverifikasi yang lainlain tadi,” ujarnya.[prs]

