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mau dulu terlibat pilkada.
"Tolong saya jangan di- 

tarik-tarik ke dunia politik. 
Saya ini ASN (Aparatur Sipil 
Negara). Jadi sekda aja be- 
lum satu tahun kok. Demi 
Allah, wallohi, saya tidak 
pernah meminta itu kepada 
siapapun, termasuk ke to- 
koh-tokoh agama. Apa yang 
dilangsungkan di Brits Hotel 
(15/3), saya tidak tahu me- 
nahu, apalagi membiayai 
atau membuat skenario itu,” 
lugas Acep kepada salah 
satu media daring.

T idak ia pungk iri, satu 
minggu sebelumnya sem- 
pat didatangi kiai Tatang 
Syihabudin beserta sejum- 
lah perwakilan beberapa 
ormas. Mereka mem inta 
dirinya ikut maju di Pilkada 
Karawang 2020 dan siap 
didukung. "Mereka berala- 
san p ing in  punya peran. 
Saya sudah tegaskan waktu 
itu, bahwa jangan pernah 
rayu-rayu saya buat nyalon. 
Dengan begini saja banyak 
orang selalu curiga. Partai 
aja gak punya," tandasnya.

Sebelumnya, musyawarah 
luar biasa sejumlah tokoh 
agama yang mengatasnam- 
akan Forum Ulama, Ha
bib, dan tokoh masyarakat 
putuskan Acep Jamhuri 
m endam pingi Cellica di 
Pilkada Karawang 2020, 
Minggu (15/03) malam di 
Britz Hotel.

Sekretaris forum , Yudi 
Kristanto membacakan Su
rat Keputusan (SK) dukun- 
gan mendukung Acep Jam
huri sebagai calon wakil 
Bupati d i p ilkada  2020.

"Pertama menimbang demi 
te rc ip ta n ya  Kabupaten 
Karawang yang barokah.dan 
c i t a - c i t a  m a s y a ra k a t 
Karawang yang madani. 
Kedua Mengingat kriteria 
kepemimpinan perspektif 
Al-qur'an dan Al-hadis, atu- 
ran perundang-undangan 
tentang pemilihan kepala 
daerah," ucapnya.

"M em perha tikan  hasil 
pertemuan silaturahmi fo
rum ulama, habaib,dan to
koh masyarakat kabupaten 
karawang. Maka dari itu  
memutuskan; menetapkan 
dan m erekom endasikan 
drs acep ja m h u ri un tuk  
mendampingi Cellica Nur- 
rachadiana sebagai pa- 
sangan Calon Bupati dan 
w akil Bupati Kabupaten 
Karawang periode 2020- 
2025,” tegasnya.

Lanjut Yudi, jika saudara 
Cellica Nurrachadiana me- 
nerima rekomendasi hasil 
musyawarah ulama maka 
forum ulama, habaib, dan 
tokoh masyarakat kabu
paten karawang siap men
dukung  penuh  suksesi 
pilkada karawang 2020.

"K eputusan in i m u la i 
berlaku terhitung minggu 
tanggal 15 Maret 2020 den
gan ketentuan jika terdapat 
kekeliruan dalam kepu
tusan in i akan dilakukan 
perbaikan dan penyesuaian 
sebagaimana mestinya,” 
tuturnya.

Sementara itu, ketua fo
rum, Kiai Tatang Sihabu- 
din menambahkan dalam 
keputusan hasil musyawa
rah harus mendaulat Acep

untuk mendampingi Cellica 
Nurrachadiana.

"K a lau  Acep Jam huri 
m enurut saya itu  ham pir 
menempati, karena kalau 
yang sempurna, tidak ada 
yang sempurna, tapi kalau 
Acep Jamhuri yang 11 krite
ria pemimpin itu, insyAllah 
Acep masuk, * ucapnya.

Ketika disinggung kapan 
dan berapa kali dilaksana- 
kannya pertemuan - per
temuan sehingga meng- 
hasilkan keputusan fina l 
hari ini, pimimnan Ponpes 
An-N ihayah Rawamerta 
in i menjawab pertemuan 
sudah dilaksanakan tiga 
kali pada tiga lokasi yang 
berbeda.

"Pertama d ilakukan di 
ponpes B a itu l Burhan, 
Tempuran, yang kedua di 
ponpes A1 Ikhtisom Maja- 
laya, yang ketiga di ponpes 
Yayasan Nurul Falah. D i
lakukan sebulan yang lalu, 
dan in i keputusan final," 
tegasnya.

Lanjutnya, forum ulama 
dan habaib in i hanya se- 
batas menghasilkan rumu- 
san dan tidak memaksa- 
kan, dan akan mengajukan 
kepada Cellica Nurchadi- 
ana

"Kalau dia mau didamp- 
ing i Acep Jamhuri , k ita 
m enyatakan siap un tuk  
mendukung sampai peme- 
nangan," tegasnya. "Untuk 
hasil keputusan musyara- 
warah ulama in i akan sece- 
patnya disampaikan kepada 
Cellica. Segera akan men- 
girimkan surat kepada Cel
lica Nurrachadiana, kalau 
ternyata tidak diterima kita 
mundur," tukasnya. (red)


