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Sambutan
Agus Harimurti Yudhoyono

Ketua Umum Partai Demokrat
Demokrasi modern menuntut Parpol lebih masif dalam menjalankan fungsi pendi dikan 
politik bagi publik. Namun, selaras politik kontemporer, pendidikan politik tak sekadar 
dilaksanakan dengan cara-cara konvensional melalui diskursus di dalam ruangan.

 Perkembangan teknologi komunikasi 
dan derasnya informasi membuat Parpol 
harus terus berinovasi dan berimprovisasi 
agar tidak terlindas zaman.
 Menimbang dua hal itu, perkembangan 
zaman dan peran Parpol dalam memberi
kan pendidikan politik, saya selaku Ketua 
Umum Partai Demokrat sangat mengapre
siasi hadirnya  ‘Demokrat Newsletter’. 
 Kehadiran ‘Demokrat Newsletter’ seja
lan dengan 3 dari 10 Program Unggulan 
yang pernah saya sampaikan pada Pida
to Politik di JCC Jakarta, Minggu 15 Maret 
2020 lalu, ketika saya terpilih sebagai Ke
tua Umum Partai Demokrat periode 2020
2025. Adapun 3 dari 10 Program Unggulan 
tersebut adalah:
1. Modernisasi Partai Demokrat menuju 
smart party seiring dengan perkembangan 
teknologi komunikasi dan informasi terkini.
2. Memperkuat komunikasi politik yang 
efektif bagi setiap lini karena salah satu 
strategi politik adalah bagaimana mem
bangun narasi dan komunikasi yang be
narbenar berpihak pada kepentingan per
juangan.

3. Membina dan memperluas jaringan 
konstituen.
 Terlebih pasca saya terpilih menjadi 
Ketua Umum Partai Demokrat, tatanan 
Indonesia dan dunia berubah. Pandemi 
Covid19 yang menyerang tibatiba men
dorong Partai Demokrat melancarkan Ge
rakan Nasional “Demokrat Lawan Corona”.
 Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, 
saya telah menggerakkan segenap struk
tur dan kader Partai Demo krat di manapun 
ladang pengabdian mereka untuk melaku
kan aksi kemanusiaan dalam upaya me
mutus rantai penyebaran wabah.  
  Saya juga menginstruksikan seluruh ka
der Partai Demokrat supaya mengutama
kan keselamatan diri saat melaksanakan 
Gerakan Nasional “Demokrat Lawan Coro
na”.
  Selanjutnya, pada bulan suci Ramadhan 
1441 H, saya kembali menggalakkan Ge
rakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan 
Ber bagi. Kepedulian ini tak hanya menya
sar kelompok masyarakat terdampak, teta
pi  juga menyentuh kelompok Lansia, anak 
ya tim dan penyandang disabi litas, serta 
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masya rakat kurang mampu, utamanya yang 
belum mendapat bantuan dari pemerintah. 
 Segenap aksi kemanusiaan itu tegak di 
atas kerangka ‘Total War’ Partai Demokrat 
lawan corona. Segenap aksi kemanusiaan 
itu hendaknya dipublikasikan kepada pub 
lik guna menggalang kekuatan seluruh 
elemen bangsa untuk mela kukan gerakan 
Soli daritas Sosial Berskala Besar (SSBB).
 Terakhir, dengan keha diran ‘Demokrat 
Newsletter’ ini, saya berharap ka der dan 

publik mendapatkan informasi tentang ha
rapan rakyat yang terus diperjuangkan Par
tai Demokrat. Baik di level daerah maupun 
di tingkat nasional.

H. Agus Harimurti Yudhoyono
  Ketua Umum Partai Demokrat 
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Ossy Dermawan

kegiatan DPP, DPD dan DPC, 
serta gerak langkah Fraksi De
mokrat DPR RI/DPRD. Tak lupa 
dihadirkan kolom ‘Sosok’ yang 
mengulas profil singkat Ketua 
Umum dan Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Demokrat. Terma
suk eksistensi generasi milenial 
dalam struktur DPP Partai De
mokrat.
 Newsletter ini disajikan se
cara interaktif karena terhubung 
dengan kanal Youtube Partai 
Demokrat sehingga pembaca 
bisa menyaksikan videovideo 
kegiatan dan gerak langkah Par
tai Demokrat.
 Kami berharap ‘Demokrat 
Newsletter’ dapat menjadi salah 
satu instrumen bagi kader Partai 
Demokrat, dan publik umumnya, 
untuk mengetahui gerak langkah 
perjuangan Partai Demokrat da
lam mewujudkan harapan rak
yat. Karena ‘Harapan Rakyat, 
Perju  ang an Demokrat.”

Salam Redaksi
Demokrat Newsletter adalah saluran informasi 
digital tentang kegiatan para kader Demokrat 

di seluruh Indonesia.

'TOTAL WAR' 
DEMOKRAT LAWAN 

CORONA

 Kami mengucapkan puji syu
kur kepada Tuhan Yang Maha 
Esa atas terbitnya ‘Demokrat 
Newsletter’ edisi pertama ini.
 Newsletter ini merupakan 
media internal Partai Demokrat 
yang berisi seputar kegiatan 
struktur dan kader Partai De
mokrat di level nasional maupun 
dae r ah sepanjang bulan Mei 
2020. Ke depannya, ‘Demokrat 
 Newsletter’ akan terbit setiap 
awal bulan.
 Dalam edisi Juni 2020 ini, 
kami mengangkat segenap upa
ya Partai Demokrat untuk mem
percepat proses memutus rantai 
penyebaran pandemi Covid19. 
Isu ini diambil menimbang Pan
demi telah berdampak besar 
bagi kehidupan rakyat Indone
sia, baik dari aspek kesehatan, 
sosial, ekonomi hingga politik. 
 Pemilihan isu utama juga me
rupakan tindak lanjut instruksi 
Ketua Umum Partai Demokrat, 
Agus Harimurti Yudhoyono bah
wa ‘Total War’ melawan Corona 
serta upaya menggalang Soli
daritas Sosial Berskala Besar 
(SSBB) adalah fokus utama Par
tai Demokrat sejak tiga bulan 
terakhir ini.
 Selain itu, kami juga menge
tengahkan liputan beberapa 
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KALAU KITA AKAN MENGALAMI 
KESULITAN ATAU KANTONG KITA 

AGAK KEMPES, BIARKAN KANTONG 
YANG KEMPES ITU ADALAH NEGARA 

ATAU PEMERINTAH, JANGAN RAKYAT, 
UTAMANYA RAKYAT YANG MISKIN.

-SBY-
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DEMOKRAT LAWAN CORONA
TOTAL WAR

.........................................................

Demokrat Newsletter   Indonesia berada 
dalam situasi krisis Darurat Bencana Vi
rus Corona (Covid19). Pandemi Covid19 
telah mengancam keselamatan jiwa manu
sia dan berpotensi memporakporandakan 
kehidupan berbangsa dan bernegara, khu
susnya fondasi sosial ekonomi Indonesia.
 Supaya upaya penyelamatan rakyat le
bih sukses, Partai Demokrat terus berkon
tribusi dan menjadi bagian dari solusi. Par
tai Demokrat tidak ingin Indonesia sampai 
gagal fokus dan akhirnya mengurusi yang 
lainlain, yang sesungguhnya tidak memiliki 
urgensi dalam masa krisis ini. Partai Demo
krat kemudian menyampaikan 6 rekomen
dasi kepada pemerintah terkait penangan
an virus corona di Indonesia, Jumat (20/3).
 Salah satu rekomendasi yang diteken 
oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut ada
lah pemberlakuan lockdown jangka pen
dek. Usulan lockdown jangka pendek ini 
merupakan usulan resmi pertama yang di
ajukan Parpol kepada pemerintah bahkan 
sebelum kebijakan Pembatasan Sosial Ber
skala Besar (PSBB) resmi dicanangkan.
 Namun Partai Demokrat tak ingin seka
dar berkontribusi dengan cara  menyampai

kan pikiran dan saran kepada pemerintah, 
tetapi juga melakukan aksi nyata. Partai 
Demokrat tidak ingin hanya say something, 
tapi juga doing a lot of things. Karena itu, 
AHY segera menerbitkan Instruksi Ketua 
Umum Nomor 01 tentang Gerakan Nasional 
“Demokrat Lawan Corona”, Senin (23/3). 
 "Ini adalah perang semesta, ‘Total War’. 
Untuk itu, kita harus bersatu dan saling 
membantu, mengerahkan segenap sumber 
daya yang kita miliki untuk melawan coro
na,” ujar AHY, Selasa (24/3). 

LIPUTAN KHUSUS

https://www.youtube.com/watch?v=iiPA5JjyBpk
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  Dalam waktu cepat, Gerakan Nasi
onal “Demokrat Lawan Corona” dilaksana
kan di seluruh Indonesia secara intensif, 
masif, dan terkoordinasi. Kaderkader Par
tai Demokrat bergerak de ngan penuh tang
gung jawab. Mereka menyalurkan bantuan 
Alat Perlindungan Diri (APD), masker dan 
sarung tangan, vitamin dan paket semba
ko, sabun cuci tangan dan hand sanitizer. 
Mereka juga mendirikan wastafel portabel 
dan me lakukan penyemprotan disinfektan 
di puluhan ribu titik.

LIPUTAN KHUSUS
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 Pada Sabtu (28/3), AHY mengeluarkan 
instruksi kedua tentang Menguta makan 
Keselamatan Diri saat melaksanakan Ge
rakan Nasional “Demokrat Lawan Corona”.
Instruksi ini diterbitkan setelah mencermati 
Ge rakan  Nasional “Demokrat Lawan Coro
na” berlangsung masif di seluruh Indonesia, 
namun di samping itu data kasus dan  tren  
yang  terjadi ma kin  hari  makin meningkat.       
 AHY meminta para kader Partai Demo
krat memprioritaskan keselamatan diri da
lam  menjalankan  Gerakan Nasio nal “De
mokrat  Lawan  Corona”. 
 AHY bahkan meminta seluruh pengu
rus dan kader untuk meminimalkan ting
kat mobilitas luar kota, termasuk rencana 
mudik menjelang Rama dhan dan Lebaran 
mendatang, guna meng optimalkan upaya 
pencegahan dan menekan kemungkinan 
terpapar. Hampir satu bulan berselang, Pe
merintah baru kemudian menetapkan la
rangan mudik per 24 April 2020.

 Selain terjun ke lapang an, 'Total War' 
Demokrat Lawan Corona dilaksanakan di 
level kebijakan pula. Anggota FPD DPR RI/
DPRD te rus memberikan saran yang kon
struktif kepada peme rintah pusat/peme
rintah daerah. Para kader yang diberi 
amanah sebagai Kepala Daerah menjadi 
panglima perang untuk melawan Cov id19 
di daerahnya ma singmasing. 
 
 
 
 

LIPUTAN KHUSUS
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 Mengawali bulan suci Ramadhan, Ming
gu (26/4), terbit instruksi ke tiga bagi para 
kader untuk me lakukan kegiatan Gerakan 
Nasional Partai Demokrat Peduli & Berba
gi. Gerakan ini fokus membantu masya rakat 
yang terdampak pandemi, utama nya ka
langan Lansia, kelompok disabilitas, anak 
ya tim dan masyarakat kurang mampu.
 "Mari kita wujudkan spirit Islam rahmat-
an lil alamin dengan sikap dan laku politik 
yang nasionalis dan religius kepada semua 
pihak, termasuk saudarasaudara umat 
agama lainnya,” kata AHY.

LIPUTAN KHUSUS

https://www.youtube.com/watch?v=P-VRu8HgPUc
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 Dalam upaya memperluas ‘Total War’ 
lawan corona dan menggalang Solidaritas 
Sosial Berskala Besar (SSBB), AHY kerap 
menuangkan gagasannya di media massa.  
Tercatat sejak akhir Maret hingga awal Juni, 
AHY menulis enam opini yang tersebar di 
enam media massa yang berbeda. 

 Selain itu, secara berkala AHY menyam
paikan pandangan tentang penanggulang
an pandemi Covid19 kepada publik mela
lui akun media sosial @AgusYudhoyono. 
 Alhamdulillah, selama hampir tiga bulan 
sejak pandemi Covid19, Partai Demokrat 
secara konsisten memberikan bantuan ke
pada tenaga kesehatan dan masyarakat 
yang membutuhkan. 
 Hingga Kamis, (28/5), rekapitulasi jum
lah bantuan Partai Demokrat di 34 provinsi 
yang sudah didistribusikan berjumlah lebih 
dari Rp 190 miliar. Jumlah ini akan terus 
bertambah karena Gerakan Nasional “De
mokrat Lawan Corona” dan Gerakan Na
sional partai Demokrat Peduli dan Berbagi 
masih berlangsung hingga hari ini. (*)

LIPUTAN KHUSUS
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LIPUTAN KHUSUS

https://www.youtube.com/watch?v=ahBsCbSOhp4&t=1s
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Seluruh kader Demokrat melawan 
virus Corona yang berbahaya ini dengan 

virus lainnya, yaitu virus yang positif, virus 
kebaikan, virus peduli dan berbagi, seperti 

yang telah dan terus kita lakukan selama ini.

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO
K E T UA  U M U M  PA RTA I  D E M O K R AT

LIPUTAN KHUSUS

https://www.youtube.com/watch?v=mAcPzoN18D8
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Demokrat Salurkan Hampir 500 Ribu
Paket Sembako Bagi Masyarakat 

Korban Pandemi Corona
Demokrat Newsletter  Mencermati per
kembang an pe nanganan wabah penyakit 
menular Corona Virus Di sease 2019 (Co
vid19), Ke tua Umum Partai Demokrat, 
Agus Harimurti Yudhoyono, memandang 
perlu untuk melakukan segala macam usa
ha lanjutan dan menge rahkan sumber daya 
yang dimiliki dalam rangka perang semesta 
melawan Covid19.
 Karena itu, AHY kemudian memutuskan 
untuk me laksanakan kegiatan lanjut an da
lam bentuk Gerakan Nasional Partai Demo
krat Peduli dan Berbagi (GNPDPB). Instruk
si Ketua Umum Nomor 03 ini merupa kan 
tindak lanjut dari Instruksi Ketua Umum No
mor 01 tentang Gerakan Nasio nal “Demo
krat Lawan Corona” dan Nomor 02 tentang  
Utamakan Keselamatan  Diri saat melaksa
nakan kegiatan Gerakan Nasional “Demo
krat Lawan Corona”. 
 Gerakan nasional ini menjadi kian ber
makna sehubungan momentum Bulan Suci 
Ramadhan 1441 H dan selaras de ngan te
kad “Harapan Rakyat, Perjuangan Demo
krat”.

 Badan Pengabdian dan Pemberdayaan 
Masya ra  k at   (BPPM) kembali menjadi ujung 
tombak di level DPP Partai Demokrat untuk 
menggelorakan (GNPDPB).
 Berkoordinasi dengan struktur DPD, 
DPC, orga nisasi sayap dan kaderka der 
Partai Demokrat, BPPM beker ja keras un
tuk me nyalurkan bantuan paket sembako 
bagi kalangan ya tim piatu, kalangan fakir 
mis kin, Lansia, dan kelompok disabi litas, 
terutama yang belum mendapatkan bantu
an sosial dari pemerintah setempat.
 “Mudahmudahan bantuan ini bisa 
ring ankan beban saudarasaudara kami 
khususnya komunitas disabilitas dalam 
mengha dapi wabah Covid19. Kita sama
sama berdoa semoga wabah virus corona 
cepat berakhir dan kita semua selalu di
berikan kesehatan oleh Allah SWT, Tuhan 
Yang Maha Kuasa,” kata Ketua BPPM Par
tai Demokrat, Ali Muhammad Johan Suhar
li dalam seremonial pelepasan penyaluran 
paket sembako bagi komunitas disabilitas 
di Jabodetabek, Rabu (22/4).

.........................................................

KABAR DPP

https://www.youtube.com/watch?v=yVeZghsVWCY
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 Hingga Selasa (19/5), BPPM telah meng
koordinasikan penyaluran 438 ribu paket 
sembako baik di tingkat pusat maupun da
erah, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Tak jarang BPPM terjun lang
sung untuk memastikan pendistribusian se
cara adil dan merata se suai dengan hasil 
pemetaan kelompok masyarakat yang telah 
dilakukan.
 Beberapa pelepasan aksi sosial yang 
dilepas langsung oleh Ketua Umum Partai 
Demokrat, AHY, di antaranya:

1. Penyaluran paket sembako bantuan 
dari Deputi Tanggap Bencana dan Peles
tarian Lingkungan Hidup DPP Partai De
mokrat, Euis Widaningsih, Jumat (1/5).

2. Penyaluran 20.000 paket sembako di 
DKI Jakarta, Rabu (6/5).

3. Penyaluran 8.000 paket sembako 
bantuan dari Waketum DPP Partai Demo
krat, Vera Vebyanthy Rumangkang, bagi 
masya rakat Kabupaten Bekasi, Kabupaten 
Ka rawang dan Kabupaten Purwakarta, Se
lasa (19/5).

4. Penyaluran 10.000 paket sembako 
bagi masyarakat Kota Bogor, Kota Depok, 

Kota Bekasi, dan Kota Tange rang dan Kota 
Tangerang Selatan, Selasa (19/5). 
 “Kami senang dan bangga para kader 
ikut turun dan melakukan kerja nyata un
tuk memberikan itikad baik,” kata AHY ke
tika melepas 18.000 bantuan sembako ke 
berbagai wilayah di Provinsi Jawa Barat 
dan Provinsi Banten, di Wisma Proklamasi 
41, Selasa (19/5). (*)
 

KABAR DPP

https://www.youtube.com/watch?v=xD-7M_MBREo
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Antisipasi Ancaman Ketahanan Pangan, 
Demokrat Soroti Anggaran Pertanian 

Dipangkas Rp 7 Triliun
Demokrat Newsletter  Departemen IV 
Pertanian, Kehutanan dan Kemaritiman 
DPP Partai Demokrat menggelar dialog 
ke tahanan pangan secara virtual, Jumat 
(7/5). Kegiatan ini untuk menyi kapi peri
ngatan  Organisasi Pa ngan dan Pertanian 
PBB (FAO) terkait ancaman krisis pangan. 
Juga sebagai media pemetaan isu dan 
perma salahan ketahanan pangan nasional 
di tengah pandemi dan kemarau panjang.
 Dialog menghadirkan empat pemateri 
nasional dari ber bagai latar belakang. Per
tama, Kepala Badan Ketahanan Pangan 
Kementerian Pertanian RI Agung Hendri
adi. Kedua, Ketua Umum Kontak Tani Ne
layan Andalan (KTNA), Winarno. Ketiga, 
anggota DPR RI Komisi IV yang membi
dangi masalah pangan dan pe rtanian se
kaligus Kepala Departemen IV DPP PD, 
Muslim.  Keempat, Herman Khaeron, ang
gota DPR RI Komisi VI, yang membidangi 
BUMN yang salah satunya terkait BUMN 
Pertanian dan Pupuk. Dialog itu dimode
ratori Kepala Biro Pertanian DPP PD, Amal 

Alghozali.
 Dalam ke
s e m p a t a n 
itu Muslim 
m e n y o r o t i 
rencana pe
mangkasan 

anggaran Kementerian Pertanian sejum
lah Rp 7 tri liun. Menurut Muslim, anggaran 
Kementerian Pertanian mesti nya ditambah 
menimbang situasi pandemi corona sekali
gus men g antisipasi kemarau mendatang.
 “Seharusnya ini yang berkaitan dengan 
pangan jangan dipotong, harusnya ditam
bahkan. Ini berdasarkan FAO dan pernya
taan Presiden Jokowi hingga Oktober dan 
harga beras melonjak tinggi dengan kema
rau panjang ini,” tegas Muslim.
 Kegiatan ini diikuti oleh hampir 100 pe
serta dari berbagai daerah, mulai Aceh 
hingga NTB. Semua saran dan masukan 
dalam dialog tersebut akan menjadi bahan 
kajian bagi 
Partai De
mokrat untuk 
selanjutnya 
di sampaikan 
kepada pe
merintah. (*)

KABAR DPP

....................................................................
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KABAR DPP

Demokrat Cari Solusi Krisis Sektor 
Pariwisata di Tengah Pandemi Covid-19

Demokrat Newsletter  Pandemi Covid19 
berdampak negatif yang luar biasa terha
dap sek tor pariwisata di Indonesia. Guna 
mencari solusi atas ancaman ini, Departe
men X Pendidikan dan Kebudayaan, Pari
wisata, Pemuda dan Olahraga DPP Partai 
Demokrat menggelar seminar virtual online 
dengan tema “Mitigasi Krisis Pada Sek
tor Pariwisata di Tengah Covid19”, Senin 
(11/5).
 Hadir beberapa narasumber dalam ke
giatan ini. Pertama, Dede Yusuf M. Effendi, 
Wakil Ke t  ua Komisi X dari FPD DPR RI se
kaligus Kepala Departemen X DPP Partai 
Demokrat. Kedua, Pau line Suharno Sek
jen Astindo. Ketiga, Rita Rimpas, Country 
Ma nager IATA Indonesia. Keempat, Wiwin 
Kurniawan, Direktur Marketing dan Ope
rasional MICE. Kelima, K. Halim Direktur 
Utama Wholesale Ticket. Keenam, Tetty 
DS. Ariyanto founder ITLA. Diskusi dipan
du oleh Kepala Biro Pariwisata DPP PD, 
Reza Arnaldo.
 Dalam diskusi terungkap bahwa Indone
sia kehilang an Rp 300 triliun pemasukan 
negara dari sek tor devisa. Pandemi Co
vid19 juga memukul hampir seluruh eko
sistem pariwisata dan pelaku pariwisata, di 
mana sudah 2.000 hotel tutup sementara, 

sedangkan 700.000 karyawan dirumah
kan. 
 Pendapatan pelaku usaha yang berga
bung dalam ASTINDO turun sampai de
ngan 90 per sen sepanjang FebruariMei 
2020. Pelaku berharap Pemerintah bisa  
memberikan bantuan berupa pinjaman lu
nak tanpa bunga bagi pengusaha pariwisa
ta yang terdampak pandemi.
 Saran dan gagasan yang terhimpun da
lam diskusi akan dipelajari dan disuarakan 
oleh Partai Demokrat kepada pemerintah.
 “Partai Demokrat akan te rus memper
juangkan melalui lintas fraksi DPR RI, dan 
berkoordinasi dengan Ketua Umum Partai 
Demokrat Agus Harimurti Yu dhoyono, me
nyuarakan solusi tepat guna, tepat sasar
an dan  inline dengan kebijakan peme rintah 
saat penanggulangan Co vid19,” kata 
Dede Yusuf. (*)

.........................................................

https://www.youtube.com/watch?v=7kFa9icUSZU
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.........................................................

Demokrat Newsletter  Dalam rangka 
konsolidasi internal, DPP Partai Demokrat 
menggelar rapat koordinasi terbatas seca
ra virtual meeting. 
 Pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan 
dalam dua tahap, Jumat (15/5), Tahap per
tama, rapat koordinasi antara Ketua Umum 
Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyo
no (AHY) dengan 8 kepala badan pada pu
kul 10.0012.00 WIB. Tahap kedua, rapat 
koordinasi antara AHY dengan 11 kepala 
departemen pada pukul 13.0015.00 WIB.
 Dalam kesempatan itu, AHY membe
rikan arahan terkait penyusunan program 
kerja masingmasing departemen dan 
badan setelah terbentuknya struktur ke
pengurusan DPP Partai Demokrat Periode 
20202025 pada 15  April 2020.
 AHY kemudian mengajak seluruh para 
Kepala Badan dan Kepala Departemen 
untuk bergerak secara profesional, efek
tif, efisien, dan modern dalam menjawab 
tantangan perjuangan Partai Demokrat di 
masa depan. (*)

KONSOLIDASI INTERNAL
 Demokrat Siap Jawab Tantangan Masa Depan

KABAR DPP
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.........................................................
Menkumham Sahkan Susunan Kepengurusan 

Partai Demokrat Periode 2020 - 2025
 Demokrat Newsletter  Menteri Hukum 
dan HAM (Menkumham) secara resmi me
ngesahkan susunan kepengurusan Partai 
Demokrat Periode 20202025. Pengesah
an ini dikuatkan dengan terbitnya Keputus
an Menkumham Nomor M.HH10.AH.11.01 
Tahun 2020 tentang Pengesahan Susunan 
Kepengurusan Partai Demokrat Periode 
20202025.
 Bersamaaan dengan itu, juga diterbitkan 
Keputusan Menkumham Nomor M.HH09.
AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan 
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga  Partai Demokrat.
 Kedua keputusan itu ditetapkan di Ja
karta pada tanggal 18 Mei 2020, dan ditan
datangani oleh Menkumham Yasonna H. 
Laoly.
 Sebelumnya Ketua Umum Partai De
mokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengu
mumkan struktur kepengurusan Partai De
mokrat periode 20202025 pada tanggal 15 
April 2020.
 Partai Demokrat kemudian mengajukan 
dua surat permohonan perihal pengesahan 
perubahan Anggaran Dasar dan Anggar
an Rumah Tangga Partai Demokrat serta 
pengesahan struktur kepengurusan Partai 
Demokrat  Periode 20202025.

 Tidak sampai sebulan, Kemenkumham 
segera melakukan pengesahan karena 
dua berkas permohonan tersebut telah me
menuhi ketentuan yang berlaku. 
 Partai Demokrat mengucapkan terima 
kasih kepada pemerintah dan khususnya 
Menkumham Yasonna Laoly atas penerbit
an dua keputusan tersebut. (*)

KABAR DPP

https://www.youtube.com/watch?v=mtZsJmruNZA
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Geliat Departemen Agama dan Sosial 
Sepanjang Ramadhan

Demokrat Newsletter - Departemen VIII 
Bidang Aga ma dan Sosial DPP Partai De
mokrat (Depagsos DPP PD) berge rak cepat 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi nya. 
Sepanjang Mei 2020, Kepala Depagsos 
DPP PD, Munawar Fuad Noeh bersama ja
jarannya telah melaksanakan tiga agenda 
publik.

Cyber Bullying pada Anak Bertenta ngan 
Dengan Nilai Al-Qur'an. 
 Menanggapi marak nya cyber bullying 
kepada anak, Biro Pemberdayaan Perem
puan & Anak Depagsos DPP PD mengge
lar virtual talk show. Kegiatan yang digelar 
pada Jumat, (8/5), mengangkat tema “Tan
tangan Orang Tua Zaman Now: Mengha
dapi Cyber Bullying pada Anak”.
 Kegiatan ini melibatkan empat nara
sumber. Pertama, Maria Ulfah Anshor, 
mantan Komisioner Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia (KPAI). Kedua, Ita D. Azly,  
pemegang ‘Certified Family Psychologist 
& Work-Life Consultant’. Tiga, Hasani B. 
Zuber, Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi 
Partai Demokrat. Empat, Siti Nur Azizah, 
Wasek jen Partai Demokrat. Kegiatan ini 
dipandu oleh Kepala Biro Pemberdayaan 
Perempuan & Perlindungan Anak Depag
sos DPP PD Firliana Purwanti.

 Melalui kegiat
an ini Partai Demokrat 
meng ulik tuntas cyber 
bullying pada anak 
baik dari sisi agama, 
hukum maupun psiko
logi anak. Termasuk 
bagaimana peran oran 
tua untuk mencegah 
dan menghadapi cy-
ber bullying pada anak. 
Harapannya, kegiatan 
ini da pat berkontribusi 
untuk pengentasan cy-
ber bul lying pada anak 

di Indonesia. 

Menyambut Nuzulul Quran, Partai De-
mokrat Gelar Demokrat Bertadarrus
 Menjelang malam 17 Ramadhan 1441 
H, Sabtu (9/5) pukul 14.0016.30 WIB, 
keluar ga besar Partai Demokrat mengge
lar kegiatan Demokrat Bertadarrus. Sekitar 
dua jam, para pimpinan Partai Demokrat di 
tingkat pusat hingga daerah secara bersa
ma berkumpul via majelis online berbasis 
aplikasi Zoom meng adakan pembacaan 
AlQur'an seba nyak 30 juz yang dibaca se
cara estafet dan bergantian. 
 Sekjen Partai Demo
krat, Teuku Riefky Harsya 
berkenan mewakili Ketua 
Umum DPP Partai Demo
krat Agus Hari murti Yudho
yono (AHY) membuka aca
ra tersebut. 
 Pelaksanaan dipandu 
oleh Wakil Depagsos DPP 
PD, Dewi Robiatul Adawi
yah. Kegiatan diikuti oleh 
perwakilan peng urus DPP 
Partai Demokrat. Juga ter
libat perwa kilan pengurus 
dari Aceh, Pa pua, Kaliman

.........................................................

KABAR DPP



Demokrat Newsletter Juni 2020  | 23

tan, Sumatera, Sulawesi serta wilayah Ban
ten, Jawa Barat hingga Jawa Timur, dan 
DKI Jakarta. Termasuk, perwa kilan Majelis 
Ta’lim Ani Yudhoyono, Indrawati Sukadis 
bersama jamaahnya. 
 Dalam pengantar dan pembukaan acara, 
Teuku Riefky dan Kang Fuad juga meng
ajak para peserta Demokrat Bertadarrus 
untuk mendoakan antara lain, Almarhum 
Bapak Sarwo Edhie Wibowo ayahanda Ibu 
Ani Yudhoyono, Almahum Bapak R. Su
kotjo dan Almarhumah Ibu Siti Habibah, 
kedua orang tua SBY, serta terkhusus Al
marhumah Ibu Ani Yudho yono, Almarhum 
Bapak Hadi Utomo dan semua tokoh Partai 
Demokrat maupun tokoh pemimpin bangsa 
yang telah tiada.

Malam Takbiran Idul Fitri, AHY Buka 
“Demokrat Bertakbir” 
 Ketua Umum Partai Demokrat Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) secara res mi 
membuka acara Demokrat Bertakbir yang 

dilakukan se
cara virtual, 
Sabtu (23/5) 
malam.
 S e t e 
lah  membu
ka acara, AHY 
m e n g a w a l i 
gema takbir. 
“Allahuakbar, 
A l lahuakbar, 
A l lahuakbar. 
Laa ilaaha illal
lahu wallahu

akbar. Allahuakbar, Wa lillaahilham,” AHY 
mengu mandangkan takbir dilanjutkan oleh 
seluruh peserta acara secara bergantian.
 AHY berharap ibadah bulan Rama dhan 
menempa kita untuk menjadi seorang mus
lim yang makin tangguh, kuat, dan mema
hami makna utama dari solidaritas kema
nusiaan.
 “Seluruh kader melawan virus Corona 
yang berbahaya ini dengan virus lainnya, 
yaitu virus yang positif, virus kebaikan, vi
rus peduli dan berbagi, se perti yang telah 
dan terus kita lakukan selama ini. Tapi ten
tu kita tahu bahwa situasi krisis Covid19 
ini telah berdampak secara signifikan ter
hadap kehidupan kita, kehidupan sesama 
umat Islam, termasuk dalam tradisi pe
rayaan Idul Fitri, dan juga bagaimana kita 
biasanya menjalankan ibadah serta silatu
rahmi,” kata AHY.
 Acara Demokrat Bertakbir diinisiasi oleh 
Depagsos PD. Di awal acara, Munawar 
Fuad menjelaskan bahwa kegiatan ini di
ikuti oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat, 
pe ngurus harian DPP PD, Pimpinan DPD, 
Majelis Dzikir SBY Nurussalam, Majelis 
Ta'lim Ani Yudhoyono, dan kader Partai 
Demokrat dari di seluruh Tanah Air. Mode
rator acara adalah Kepala Biro Agama, De
pagsos DPP PD Deddy Afriadi. (*)

KABAR DPP

https://www.youtube.com/watch?v=N4mOcE9RigU
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Halalbihalal Partai Demokat,
AHY: Mari Kita Tingkatkan Solidaritas

 Demokrat Newsletter  Keluarga besar 
Partai Demokrat menyelenggarakan kegi
atan halalbihalal di kediaman Ketua Majelis 
Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang 
Yudhyono (SBY), Cikeas Kabupaten Bo
gor, Minggu (25/5).
 Tradisi Idul Fitri ini dilakukan secara 
sederhana. Meskipun hasrat untuk mera
yakan Idul Fitri bersama segenap kader 
Partai Demokrat begitu kuat, pelaksanaan 
mesti dibatasi menimbang masa pandemi. 
Hanya keluarga besar Yudhoyono dan be
berapa pengurus DPP yang hadir.
 Protokol kesehatan diterapkan secara 
ketat. Setiap hadirin diwajibkan untuk me
lakukan rapid test sebelum memasuki lo
kasi kegiatan. Pembatasan fisik juga dila 
kukan secara disiplin.
 Dalam kesempatan itu Ketua Umum 
Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyo
no (AHY) tak lupa mengucapkan selamat 
Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah 
kepada seluruh hadirin. AHY juga menitip
kan pesan kepada seluruh hadirin untuk di

sampaikan kepada kerabat di rumah, dan 
juga kaderkader Partai Demokrat lainnya.
 Menurut AHY, sekalipun Idul Fitri kali ini 
berbeda, semangat kemenangan harus 
menyatu untuk melawan pandemi.
 “Mari kita tingkatkan solidaritas, bersa
ma kita hadapi ujian yang berat ini. Minal 
aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan ba
tin,” kata AHY. (*)

.................................................................................

KABAR DPP
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Demokat Newsletter  Tepat setahun ke
pergian Ibu Ani Yudhoyono, Ketua Umum 
Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyo
no (AHY) berziarah ke makam sang ibunda 
di TMP Kalibata, Senin (1/6).
 AHY berziarah ditemani istri dan pute
rinya, Annisa Larasati Pohan dan Almira 
Tunggadewi Yudhoyono. Saat ziarah, 
keluarga AHY khidmat berdoa untuk al
marhumah Ibu Negara Presiden RI ke6. 
 Malam harinya, keluarga besar Yudho
yono menggelar doa bersama. Namun 
berhubung Indonesia masih menjalankan 
protokol anticorona, doa bersama dilaku
kan secara sangat terbatas. Atas pemba
tasan tersebut, Presiden RI ke6 Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) memohon 
maaf kepada kerabat dan para sahabat. 
 “Hanya keluarga inti yang melakukan 
doa bersama tersebut. Mohon maaf. Se
bagai pengganti, sudilah kiranya para sa
habat mendoakan Almarhumah agar hidup 
tenang dalam lin
dungan Allah, Tuhan 
Yang Maha Kuasa,” 
ungkap SBY dalam 
tulisan ber   judul Se
tahun Telah Kulalui 
"Istirahatlah dengan 
Tenang Istriku Tercin
ta" yang diunggah di 
akun Facebooknya, 
Senin (1/6). (*)

Mengenang Setahun Kepergian 
Ibu Ani Yudhoyono.........................................................

KABAR DPP

https://www.facebook.com/notes/susilo-bambang-yudhoyono/setahun-telah-kulalui-istirahatlah-dengan-tenang-istriku-tercinta/3160928737306379/
https://www.facebook.com/notes/susilo-bambang-yudhoyono/setahun-telah-kulalui-istirahatlah-dengan-tenang-istriku-tercinta/3160928737306379/
https://www.facebook.com/notes/susilo-bambang-yudhoyono/setahun-telah-kulalui-istirahatlah-dengan-tenang-istriku-tercinta/3160928737306379/
https://www.facebook.com/notes/susilo-bambang-yudhoyono/setahun-telah-kulalui-istirahatlah-dengan-tenang-istriku-tercinta/3160928737306379/
https://www.facebook.com/notes/susilo-bambang-yudhoyono/setahun-telah-kulalui-istirahatlah-dengan-tenang-istriku-tercinta/3160928737306379/
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 "Kisah sukses ini bukan hanya milik ma
syarakat Tegal, tapi harus juga bisa meng
inspirasi kepalakepala daerah lainnya, ka
derkader utama Partai Demokrat lainnya 
di berbagai tanah air,” ungkap AHY. 

 Dalam perbincangan hangat selama le
bih dari satu jam, Dedy menceritakan upa
yanya  bersama jajaran Pemkot Tegal da
lam menangani pandemi. “Saya didukung 
segenap jajaran Forkopimda Kota Tegal, 
anggota Kota Tegal, dan tentunya seluruh 
anggota DPRD Kota Tegal khususnya se
genap Fraksi Partai Demokrat,” ujar Dedy.
 Saat melakukan virtual meeting, AHY di
dampingi Sekretaris Jenderal Teuku  Riefky 
Harsya, Bendahara Umum Renville Anto
nio, dan sejumlah fungsionaris Partai De
mokrat lainnya. Sementara Dedy Yon di
dampingi Ketua DPC Kota Tegal Hendria 
Priatmana, serta anggota FPD DPRD Kota 
Tegal Teguh Imam Santoso dan Akhmad 
Satori. (*)

 Demokrat Newsletter  Keberhasilan 
Pemerintah Kota Tegal menangani pande
mi Covid19 selain menarik perhatian da
lam negeri juga menarik perhatian dunia 
internasional. Vice menobatkan Wali Kota 
Tegal yang juga merupakan kader Partai 
Demokrat Dedy Yon Supriyono sebagai 
salah satu kepala daerah terbaik di dunia 
dalam mengendalikan laju pandemi. 
 Ketua Umum Partai Demokrat, Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY), mengapresi
asi kinerja tersebut. Dalam virtual meeting 
dengan Dedy Yon, Rabu (3/6), AHY berte 
rima kasih atas kerja keras Dedy Yon dan 
seluruh pimpinan Pemkot Tegal. 

 “Tentu tidak hanya diapresiasi oleh 
kami, kita semua sebagai kader Demo
krat, tetapi juga masyarakat, bahkan juga 
masyarakat internasional,” ungkap AHY. 
 AHY percaya apabila langkah 
efektif kepemimpinan dan manaje
men krisis di Kota Tegal diterapkan di 
daerahdaerah lain, Indonesia bisa se
gera menyintas krisis pendemi Covid19. 

AHY: Kisah Sukses Masyarakat 
Tegal Harus Bisa Menginspirasi 

Para Kepala Daerah

KABAR DPP

https://www.youtube.com/watch?v=na2mH7zxKEI&t=2s
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Demokrat Newsletter  Ketua Umum DPP 
Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyo
no (AHY) menggelar virtual meeting de
ngan Ketua DPD Partai Demokrat seIndo
nesia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 
lima tahap, sesuai pembagian kawasan di 
Indonesia.
 Virtual meeting dengan Ketua DPD 
seSumatera diselenggarakan pada 3 Juni 
2020. Selanjutnya virtual meeting dengan 
Ketua DPD seJawa, dan dilanjutkan vir-
tual meeting dengan Ketua DPD seKali
mantan pada 4 Juni 2020. Esoknya, 5 Juni 
2020, dilakukan virtual meeting dengan 
Ketua DPD seSulawesi, dilanjutkan virtual 
meeting  dengan   Ketua  DPD   Bali,  NTB,  
NTT,Maluku, Maluku Utara, Papua dan Pa
pua Barat.
 Rapat virtual ini digelar dalam rangka si
laturahmi Idul Fitri. Selain itu, kegiatan ini 
menjadi ajang untuk memperkuat kordina
si antara DPP dengan DPD, utamanya da
lam ikhtiar menggalakkan ‘Total War’ Partai 
Demokrat lawan corona dan menggalang 

Perkuat Koordinasi Antara Pusat dengan 
Daerah, AHY Lakukan Rapat Virtual.........................................................

Solidaritas Sosial Berskala Besar (SSBB) 
untuk membantu rakyat Indonesia yang 
terdampak pandemi corona.
 Sebagaimana diketahui, sejak bulan 
Maret 2020, Partai Demokrat telah meng
galakkan Gerakan Nasional “Demokrat La
wan Corona” dan Gerakan Nasional Partai 
Demokrat Peduli dan Berbagi sesuai in
struksi Ketua Umum DPP Partai Demokrat 
AHY. (*)

Seluruh Kader di Daerah, di 34 
Provinsi dan 514 Kabupaten/kota, 
Semua Berupaya Sekuat Tenaga 

untuk Melakukan Aksi Nyata 
Demokrat Lawan Corona

KABAR DPP
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 "Saya membuat sistem yang namanya 
account website untuk mereka laporkan 
kalau ternyata mereka tidak terakomodir 
(mendapat bansos, red). Kita minta mere
ka catat data di kelurahan, kalau tidak bisa 
masuk di websitenya. Kalau tidak, lapor 
kembali di media sosial." papar Jeriko.

Demokrat Newsletter  Dalam video con-
ference, Selasa (9/6) siang, Ketua Umum 
Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyo
no (AHY) mengapresiasi kerja cepat Wali 
Kota Kupang, Jefri Riwu Kore (Jeriko), 
yang juga Ketua DPD Partai Demokrat 
Nusa Tenggara Timur (NTT), menanggu
langi wabah Covid19. Terutama meng
ingat Kota Kupang adalah wilayah per
lintasan ke wilayahwilayah lain di NTT. 
 "Dalam situasi seperti ini, kerja sama pe
merintah dan masyarakat adalah kunci dari 
keberhasilan penanganan Covid19 yang 
sedang kita alami bersama ini,” ungkap AHY. 
 "Saya juga mengapresiasi segala ker
ja dan juga segala bentuk dedikasi aksi 
nyata di lapangan, memimpin seluruh 
kader, seluruh Ketua DPC, yang jum
lahnya 22 Ketua DPC yang ada di wi
layah Nusa Tenggara Timur" kata AHY. 
 Hari ini tercatat sekitar 23.000 kepala ke
luarga yang terdampak pandemi Covid19 
dan ditangani oleh Pemerintah Kota Kupang. 

Tiga Kunci Kepemimpinan dalam 
Tanggulangi Covid-19 di Kupang.........................................................

KABAR DPP

https://www.youtube.com/watch?v=2KCHF0SSMxw
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Lima Rekomendasi 
FPD DPR RI untuk Hadapi Covid-19

Demokrat Newsletter  Fraksi Partai De
mokrat (FPD) DPR RI menerbitkan lima 
rekomendasi kepada pemerintah terkait 
pandemi Covid19. Rekomendasi ini di
sampaikan Ketua FPD DPR RI, Edhie Bas
koro Yudhoyono (EBY), Rabu (25/3/2020).
 Pertama, meminta dan memastikan pe
merintah memvalidasi transparansi data 
secara berkala serta melakukan public 
report terkait update wabah virus corona 
terkini. 
 Kedua,  mengingatkan dan mendorong 
terus terciptanya kolaborasi, koordinasi, 
dan aksi tanggap, cepat, tepat antara pe
merintah pusat dan dae rah dengan seluruh 
  stakeholder termasuk komunikasi di dunia.
 Ketiga,  mendukung peme rintah untuk 
 melakukan refocusing program untuk ke
sehatan rakyat, bantuan langsung tunai 
(BLT), program keluarga harapan plus dan 
atau program jaring sosial lain nya, dan re
laksasi sektor usaha termasuk usaha mikro 
kecil menengah yang terdampak.  
 Keempat, mengusulkan pemerintah te
tap menjaga distribusi alat kesehatan, ke
tahanan logistik, supply and demand dan 
daya beli masyarakat agar ekonomi tetap 
bergerak.
 Kelima, mengusulkan pemerintah un
tuk mengajukan APBNP (Anggaran 
 Pendapatan Belanja  Negara Perubahan) 
2020 demi terciptanya target yang sesuai 

dan fiskal Indonesia yang sehat, prudent, 
dan transpa ran untuk refocusing program 
tersebut,” kata Ibas.
 “Fraksi Demokrat DPR akan terus beru
paya membantu dan memberi solusi agar 
pressure dalam ketidakpastian ini dapat 
terus berlalu yang pada akhirnya wabah 
virus corona hilang, perekonomian bang
sa membaik, serta kehidupan sosial dan 
kesejahteraan rakyat pun terjaga. Kare
na, harapan rakyat adalah perjuangan kita 
semua. Keselamatan rakyat yang utama,” 
ungkap EBY.
 Sebelumnya FPD DPR RI juga menolak 
rencana Sekretariat Jenderal DPR untuk 
melakukan tes Covid19 bagi para anggota 
DPR RI dan ke luarganya. Rapid test ke
pada anggota DPR itu tidak tepat karena 
masih banyak masya rakat yang membu
tuhkan.  “Dahulukan rakyat, karena mere
ka yang benar membu tuhkan,” tegas EBY, 
Senin (24/3). (*)

Fraksi Demokrat DPR akan 
Terus Berupaya Membantu dan 

Memberi Solusi agar Pressure dalam 
Ketidakpastian ini Dapat Terus 

Berlalu

KABAR FRAKSI
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FPD DPR RI Tolak Bahas RUU Non-Pandemi

Demokrat Newsletter  Selaras Gerakan 
Nasional 'Demokrat Lawan Corona', FPD 
DPR RI menolak pembahasan RUU yang 
tidak terkait penanggulangan pandemi Co
vid19. Hal ini disampaikan Ketua FPD 
DPR RI, Edhie Baskoro Yudho yono (EBY) 
via Twitter  @Edhie_Baskoro, Rabu (22/4).
 Menurut EBY, FPD DPR RI tidak aprio
ri untuk membahas RUU apapun. Namun, 
usulanusulan pembahasan RUU harus se
suai dengan kebutuhan rakyat mengi ngat 
situasi sosial dan ekonomi masya rakat 
terancam memburuk akibat pandemi Co
vid19. Karena itu, sangat mungkin usulan
usul an itu belum diperlukan saat ini.
 EBY kemudian mencontohkan bebera
pa RUU yang dimaksud, yaitu: RUU Cipta 
Kerja, Halu an Ideologi Pancasila, dan Mi
neral, Batu Bara (Minerba). Terkait kebi
jakan ini, FPD DPR RI kemudian menarik 
semua anggotanya dari panitia kerja yang 
tak terkait penanggulangan pandemi.
 “Fraksi Partai Demokrat justru menga
jak kepada peme rintah untuk bersama se
rius dan lebih bijak menyelesaikan pande
mi Covid19 yang kian hari kian meningkat 
dari angka penderita dan kasus kematian,” 
ujar EBY.

Pemerintah Tunda Pembahasan Klaster 
Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. 
 Berselang dua hari pasca keputusan 
FPD DPR RI, Pemerintah menunda pem
bahasan klaster ketenagakerjaan dalam 

RUU Cipta Kerja. Hal ini untuk merespons 
tuntutan buruh yang keberatan dengan se
jumlah pasal dalam klaster tersebut. 
 "Kemarin  pemerintah telah menyam
paikan kepada DPR dan saya juga men
dengar Ketua DPR sudah menyampaikan 
kepada masyarakat bahwa klaster Ke
tenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini 
pembahasannya ditunda, sesuai dengan 
keinginan pemerintah,” ujar Presi den Jo
kowi, Jum at (24/4/2020). 

Hanya Fraksi Demokrat yang Tolak Pe-
ngesahan UU Minerba 
 Konsisten de ngan kebijakan itu, FPD 
DPR RI menolak pembahasan RUU Miner
ba dilanjutkan ke pembahasan tingkat dua. 
 “Fraksi Partai Demokrat menolak pem
bahasan dan pengembalian keputusan 
atas RUU tentang Pertambangan Mine ral 
dan Batubara untuk dite ruskan di tingkat 
selanjutnya dan menunda pembahasan 
hingga masa darurat Covid19 bera khir,” 
kata anggota FPD DPR RI, Sartono Huto
mo, dalam rapat pengambilan keputusan 
tingkat I, Senin (11/5).
 FPD DPR RI mendesak pemerintah 
agar lebih memikirkan penanganan Co
vid19 dan menyelamatkan perekonomian 
nasional imbas wabah ini. 
 Imbas dari penolakan tersebut, FPD 
DPR RI menjadi satusatu nya fraksi di DPR 
RI yang menolak pengesahan UU Minerba 
di rapat paripurna DPR, Selasa (12/5). (*)

KABAR FRAKSI

https://www.youtube.com/watch?v=Mk-3EZGiKOc
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Rapat Pembahasan RUU Ciptaker
FPD DPR RI Tolak Hadiri

Demokrat Newsletter – Badan Legisla
si (Baleg) DPR RI terus menggelar rapat 
membahas Rancangan UndangUndang 
Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker). 
Rapat pembahasan tersebut bahkan tetap 
dilaksanakan di masa reses. 
 Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRI 
menjadi satusatunya fraksi yang tidak ha
dir dalam rapat pembahasan tersebut.
 Sebelumnya, FPD DPR RI memperta
nyakan urgensi Baleg DPR RI mengge
lar rapat pembahasan RUU Ciptaker saat 
masa reses.
 Juru bicara FPD DPR RI Herman Khae
ron, yang juga anggota Baleg DPR RI 
mengakui jika Alat Kelengkapan Dewan 
(AKD) di DPR RI bisa menggelar rapat saat 
masa reses. Tetapi, kegiatan itu biasanya 
dilakukan menindaklanjuti isu penting. 
 Di samping itu, pembahasan RUU Cip
taker dianggap kontroversi. Banyak pihak 
meminta DPR RI fokus pada pengawasan 
penanganan Covid19 dan menunda pem
bahasan omnibus law itu. 
 "Kok seperti yang kejar target. Apa tidak 
sebaiknya kita turut berempati dengan situ
asi seperti ini," ungkapnya, Kamis (21/5)
 Karena itu, Herman sempat meminta 
Baleg DPR RI meniadakan pembahasan 

RUU Ciptaker saat reses. AKD yang ditu
gaskan membahas aturan sapu jagat di
minta memanfaatkan masa reses untuk 
menampung masukan berbagai pihak. Sa
yangnya, usulan prorakyat Partai Demo
krat ini tidak digubris oleh Baleg DPR RI.
 Sesuai dengan arahan Ketua Umum 
Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyo
no (AHY) yang dilanjutkan oleh Ketua FPD 
DPRI Edhie Baskoro Yudhoyono, FPD 
DPR RI menarik anggotanya dari susunan 
panitia kerja pembahasan RUU Omnibus 
Law Cipta Kerja.
 FPD DPR RI berpandangan dalam situa
si saat ini seharusnya pemerintah berfokus 
mengatasi pandemi ketimbang membahas 
RUU apapun yang tidak terkait, termasuk 
RUU Cipta Kerja. (*)

..............................................................................

KABAR FRAKSI
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Demokrat Newsletter  Pemerintah res
mi merilis Program Tabungan Perumahan 
Rakyat (Tapera) melalui Peraturan Peme
rintah No. 24 Tahun 2020. Berpijak atas 
peraturan tersebut pemerintah akan me
motong gaji PNS, BUMN, TNI, polisi ter
masuk pekerja swasta sebesar 3 persen 
sebagai iuran Tapera. 
 Program ini menuai protes, termasuk 
oleh politisi Partai Demokrat. Menurut Wa
kil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, 
Sjarifuddin Hasan, kebijakan Tapera belum 
urgen dilakukan ketika rakyat masih kesu
litan hidup karena pandemi Covid19.
 Apalagi mayoritas pegawai mengguna
kan gaji mereka untuk memenuhi kebutuh
an primer. Jika gaji pegawai dipotong untuk 
iuran Tapera sementara harga kebutuhan 
pokok makin melambung maka kondisi ini 
akan menekan keuangan masyarakat.
 "Belum lagi gaji pegawai mendapatkan 
banyak potongan. Seperti potongan iuran 
BPJS yang dinaikan pemerintah, mau tidak 
mau mengganggu keuangan pegawai," 
ungkap Sjarifuddin Hasan, Kamis (4/6). 
 Hal senada disampaikan oleh Anggota 
Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demo

krat Irwan. Menurut Irwan, diskusinya bu
kan di besaran gaji pegawai yang dipang
kas, melainkan kenapa penerapannya di 
tengah pandemi. Dia juga mempersoal
kan iuran BPJS Kesehatan dinaikkan 100 
persen dan sekarang gaji dipotong untuk 
Tapera.
 Irwan menyebut program Tapera di
ambil akibat pemerintah salah urus pere
konomian sehingga masyarakat menjadi 
korban. Padahal, kewajiban negara untuk 
menghadirkan rumah layak huni sudah 
diatur dalam Pasal 28A ayat 1 UUD 1945 
bahwa setiap orang berhak hidup sejahte
ra, lahir dan batin, bertempat tinggal dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik 
dan sehat.
 “Selama ini (program rumah layak huni, 
red) sudah dilaksanakan, termasuk oleh 
Pak SBY.  Di zaman Pak SBY sudah ada 
program prorakyat ini.  Program untuk ke
pentingan rakyat itu jangan mengambil 
uang rakyat, apapun itu (program, red) na
manya,” pungkas Irwan, Kamis (04/06). (*)

Kritik Pemotongan Gaji Pegawai, 
Demokrat: Program Pro-Rakyat Era SBY Tidak Ambil Duit Rakyat

KABAR FRAKSI

https://www.youtube.com/watch?v=zxDN5prFTyk
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Dari Local Lockdown ke 'Zero Covid-19'
KOTA TEGAL

.........................................................
Demokrat Newsletter - Demi mencegah penyebaran pandemi Covid19, Pemkot Tegal 
menerapkan local lockdown. Kebijakan ini diambil oleh Wali Kota Tegal, Dedy Yon Sup
riyono, yang juga kader Partai Demokrat, setelah terdapat pasien positif corona di Kota 
Tegal. 

 “Jika disuruh memilih lebih baik saya 
dibenci, daripada maut menjemput me
reka,” ungkap Dedy dalam jumpa pers di 
komplek Balai Kota Tegal, Rabu (25/3). 
 Langkah berani Pemkot Tegal memicu 
polemik. Pasalnya local lockdown di Kota 
Tegal adalah yang pertama di Indonesia. 
Presiden Joko Widodo baru mengumum
kan status Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) pada 31 Maret 2020.  
 Status PSBB Kota Tegal disetujui Men
teri Kesehatan Terawan Agus Putranto per 
tanggal 23 April 2020 hingga 23 Mei 2020. 
Berbekal status PSBB, Pemkot Tegal kem
bali melakukan local lockdown di wilayah
nya. Pemkot Tegal juga menyiapkan kom
pensasi kepada warga yang terdampak 
pandemi Covid19.  
 Hasilnya sangat signifikan. Memasuki 
tahap kedua PSBB, Kota Tegal sudah me
nyandang status ‘Zero Covid19’. Artinya, 
tidak terjadi penambahan kasus positif Co
vid19 di Kota Tegal. Gubernur Jawa Te

ngah Ganjar Pranowo bahkan menyebut 
Kota Tegal sudah bisa disebut ‘zona hijau’ 
karena tidak ada lagi kasus positif Co
vid19. 
 Ini merupakan salah satu pencapaian 
terbaik penanganan Covid19 di tingkat 
daerah di Indonesia. Atas keberhasilan 
itu, media internasional Vice menobatkan 
Dedy Yon Supriyono sebagai salah satu 
pemimpin local di dunia yang sukses mela
wan Covid19. (*)

KABAR DAERAH

https://www.youtube.com/watch?v=sf4lbR-lX0c
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Sumber: portonews.com

Demokrat Sultra 
Tolak Kedatangan 
500 TKA China
Demokrat Newsletter  Fraksi Partai De
mokrat (FPD) DPRD Sulawesi Tenggara 
(Sultra) menolak rencana kedatangan seki
tar 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Chi
na untuk bekerja di perusahaan pemurnian 
nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry, Ka
bupaten Konawe. Per usahaan itu diketahui 
sudah mendapat izin dari pemerintah pusat 
pada 22 April lalu.
 Wakil Ketua DPRD Sultra dari FPD, Mu
hammad Endang SA, menegaskan tidak 
ada alasan mendatangkan TKA di te ngah 
pandemi saat ini. Apalagi sebelumnya 
Menteri Perhubung an telah mengeluarkan 
pelarangan sejak 2 Februari lalu. Semua 
orang yang pernah transit di Tiongkok tidak 
dibolehkan masuk ke Indonesia. Maka ka
tanya, aneh jika saat ini dipaksakan keda
tangan 500 TKA ke Sultra.
 “Kami dari Fraksi Demokrat secara te
gas menolak rencana kedatangan 500 TKA 
ke Sultra,” tegas Muhammad Endang.

 Ketua Umum Partai Demokrat, Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan 
apresiasi atas sikap tegas FPD DPRD Sul
tra. Apresiasi itu disampaikan AHY me lalui 
akun Twitter,  @AgusYudho yono, Jum at 
(1/5) yang juga bertepatan dengan hari bu
ruh internasional atau May Day.
 FPD DPR RI kemudian mengangkat isu 
penolakan masuknya 500 TKA China di 
Sultra di level DPR RI .
 Puncaknya, pada ra pat paripurna DPR 
RI, Anggota FPD DPR RI, Herman Khae
ron melakukan interupsi untuk meminta 
pemerintah mengkaji ulang rencana keda
tangan TKA tersebut.
 Menurut Herman Khaeron, kedatangan 
TKA ke Indonesia tak adil karena banyak
nya masyarakat yang kehilangan pekerja
an akibat pandemi Covid19. Untuk itu, ia 
me minta DPR bersuara agar peme rintah 
memberikan pekerjaan baru bagi masya
rakat, bukan tenaga asing. (*)

Semua pihak harus fokus prioritaskan kesehatan masyarakat 
dan pencegahan menyebarnya virus (Covid-19) termasuk dengan 

membatasi masuknya orang dari pusat pandemi. - AHY -

KABAR DAERAH
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Demokrat
Sumut
PEDULI DAN BERBAGI
Demokrat Newsletter – DPD Partai Demokrat Su
matera Utara (Sumut) serta seluruh DPC Partai De
mokrat seSumut terus bergerak melaksanakan ‘Total 
War’ Demokrat Lawan Corona. Hingga Rabu (20/5), 
mereka telah menyalurkan sebanyak 55.810 paket 
sembako kepada masyarakat terdampak pandemi 
Covid19 di Provinsi Sumatera Utara. 

 Telah diserahkan pula se
banyak 550 Alat Pelindung Diri 
(APD) ke sejumlah rumah sa kit 
dan puskesmas di Sumut. Se
lain itu, diserahkan pula seba
nyak 411 alat semprot (sprayer), 
40.350 liter cairan disinfektan, 
15.000 buah hand sanitizer, 
30.025 paket vitamin, 20.000 
sarung ta ngan, 52.550 masker 
serta pembuatan 802 wastafel 
portabel dan juga melakukan 
penyemprotan disinfektan di 
438 lokasi.
 Kepedulian ini meru pa kan 
komitmen kaderka der  Demo
krat seSumut dalam memban
tu ma syarakat di te ngah  wabah 
Co vid19 yang melanda.
 “Hal itu sejalan dengan in
struksi Ketua Umum Partai De
mokrat, AHY, untuk melakukan 
Gerakan Nasional Peduli dan 
Berbagi di seluruh pelosok ta
nah air”, kata Plt. Ketua DPD 
Partai Demokrat Sumut, Herri 
Zulkarnain. (*)

.........................................................

KABAR DAERAH
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DEMOKRAT PAPUA
Bantu Tenaga Medis dan Mahasiswa

Demokrat Newsletter – DPD Partai De
mokrat Papua menyalurkan bantuan be
rupa 1.500 masker dan 80 Alat Pelin dung 
Diri (APD) bagi tenaga medis Rumah Sa
kit Umum Daerah (RSUD) Lukas Enembe, 
Senin (18/5). 
 Bantuan masker diserahkan oleh Wakil 
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten 
Mamberamo Tengah Hengky Dani Yikwa.

 Kegiatan ini merupakan amanat Ketua 
Umum Partai Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono kepada seluruh struktur Partai 
Demokrat untuk mendu kung penuh pelak
sanaan pence gahan Covid19 di seluruh 
pelosok tanah air.
 “Atas dasar amanat itu, DPD Partai De
mokrat Provinsi Papua telah memerintah
kan seluruh DPC dan PAC mendukung pe
layanan yang sudah dilakukan pemda. Di 
Kabupaten Mamberamo Tengah mi salnya, 

dilakukan rapid test 2 minggu di seluruh 
distrik,” ungkap Ricky Ham Pagawak.
 “Kami merasa ini sangat pen ting demi 
menyelamatkan nyawa manusia, maka 
kami pertama memberikan bantu an mas
ker gratis kepada masyarakat di Kota Ja
yapura, wilayah Lapago di Wamena dan 
Meepago di Nabire,” ucapnya.
 Ricky Ham Pagawak yang juga Bupati 
Mamberamo Teng ah menegaskan, Partai 
Demokrat mendukung penuh tenaga me
dis yang telah bekerja keras bersama di
nas kesehatan dalam menangani penye
baran virus Corona.
 Sebelumnya, Sabtu (16/5), DPD Partai 
Demokrat Papua ikut menyalurkan paket 
sembako bagi 17 asrama mahasiswa di 
Kota Jayapura. Bantuan diantar langsung 
ke masingmasing asrama oleh pengurus 

Partai Demo
krat Papua.
 “Kami Par
tai Demokrat 
merasa pe
duli kepada 
me reka (ma
hasiswared) 
karena nyawa 

manusia lebih penting dari yang lain, se
hingga mereka perlu juga mendapatkan 
bantuan bahan makanan,” ujar Ricky Ham 
Pagawak. (*)

KABAR DAERAH

https://www.youtube.com/watch?v=X7Rf1LfjGeg
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Belajar Cara  Serambi Mekkah Tanggulangi

PANDEMI COVID-19.........................................................
Demokrat Newsletter - Aceh merupakan provinsi dengan kurva kasus positif virus Co-
vid-19 yang terus melandai. Keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari usaha dan doa 
yang dilakukan masyarakat Aceh di bawah kepemimpinan Plt Gubernur Aceh Nova Irian-
syah, yang sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh.

 Nova meyakini bahwa kasus positif Co
vid19 di Aceh melandai adalah karena 
anugerah Allah SWT. "Tapi juga semua ke
berhasilan adalah (hasil, red) kerja sama 
para pihak atas kolaborasi yang baik di an
tara para stakeholder," tutur Nova dalam 
sebuah video yang disiarkan melalui You
tube BNPB, Jumat (29/5).
 Selain itu, Nova meyakini kurva kasus 
Covid19 di Aceh melandai lantaran ada
nya doa yang kuat dari masyarakat. "Ada 
keyakinan yang kuat sehingga antibodi 
masyarakat terjaga dengan baik dan as
pekaspek lain mendukung," ungkap Nova.
 Bagian terpenting dari keberhasilan pe
ngendalian kasus Covid19 adalah ikhtiar 
Pemerintah Aceh dalam mengintervensi 
semua aspek kehidupan masyarakat. Ikh
tiar ini dilakukan melalui enam cara yang 
sudah terbukti efektivitasnya. Berkat 6 cara 
ini tercatat 14 dari 23 kota/kabupaten di 
provinsi Aceh ditetapkan sebagai “zona hi
jau” pandemi Covid19. 
 Keberhasilan ini mendapat apresiasi di 
tingkat nasional. Menurut Juru Bicara Gu
gus Tugas Percepatan Penanganan Co

vid19, Achmad Yurianto, kunci kesukse
san Aceh adalah kepatuhan masyarakat 
terhadap anjuran pemerintah juga peran 
para tokoh masyarakat Aceh yang terus 
memberikan edukasi dan pemahaman ke
pada masyarakat dalam upaya mencegah 
penyebaran Covid19. (*)

KABAR DAERAH

https://www.youtube.com/watch?v=ud_wBKxbBdE
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Demokrat Manado Salurkan 
40 Ribu Paket Sembako

 DPC Demokrat Kota Manado menyalur
kan 40.000 paket sembako bagi masya
rakat terdampak Covid19, Kamis (7/5).  
Bantuan ini dihimpun dari donasi swadaya 
Wakil Wali Kota Manado sekaligus Benda
hara DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara, 
Ketua DPC Partai Demokrat Manado Noor
tje V Bone, FPD DPRD Kota Manado dan 
kaderkader Partai Demokrat di Manado.

10,3 Ton Beras Bantuan 
untuk Masyarakat Ambon

 Kepala Departemen V Infrastruktur dan 
Perhubungan DPP Partai Demokrat, Mic
hael Wattimena, menyalurkan bantuan be
rupa 10,325 ton, 825 liter minyak goreng, 
875 kg gula pasir, 775 dus teh, 200 karton 
mi  instan, 6.500 masker, dan 1.500 botol 
hand sanitizer. Pembagian berlangsung 
pada 9 April14 Mei 2020 untuk warga Am
bon, Maluku.

Anggota DPRD FPD Se-Bali
Potong Gaji Untuk Bantu Rakyat

 Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi 
Bali, Made Mudarta, menyalurkan ribuan 
paket sembako bagi masyarakat Bali yang 
terkena dampak Covid19, Sabtu (2/5).  
DPD Partai Demokrat Provinsi Bali juga 
menginstruksikan agar 51 orang anggo
ta FPD DPRD Bali dan DPRD kabupaten/
kota seBali menyisihkan 50 persen gaji
nya untuk membantu masyarakat di dae
rah pemilihannya.

4.000 Paket Sembako untuk
Cirebon dan Indramayu

 Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten 
Indramayu sekaligus Anggota FPD DPRD 
Provinsi Jawa Barat, Sri Budiharjo Herman 
terus melakukan bakti sosial dalam rang
ka melawan pandemi Covid19. Dia telah 
membagikan 4.000 paket sembako untuk 
masyarakat terdampak corona di Kota dan 
Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indra
mayu, Selasa, (4/5).

KABAR DAERAH
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Demokrat Kalbar Pasang
1.000 Wastafel Portabel

 Dalam periode 21 Maret  11 Juni 2020, 
DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan 
Barat membagikan lebih dari 9.400 paket 
sembako, memasang lebih dari 1.000 unit 
wastafel, melakukan penyemprotan disin
fektan di lebih dari 4.000 titik, serta menya
lurkan uang tunai senilai lebih dari Rp 79 
juta. Bantuan lain senilai Rp 61.2 juta. Ban
tuan disalurkan kepada masyarakat Kalbar 
yang terdampak pandemi Covid19.

Demokrat Banyuwangi
Salurkan 5.000 Paket Sembako

 Ketua DPC Partai Demokrat Kabupa
ten Banyuwangi Michael Edy Hariyanto 
membagikan 5.000 paket sembako kepa
da masyarakat terdampak corona, Kamis 
(18/5). Sebelumnya, DPC PD Kabupaten 
Banyuwangi telah menyalurkan wastafel 
portabel, masker, hand sanitizer, dan pe
nyemprotan disinfektan, serta membuka 
12 hektare kebun jagung untuk ketahanan 
pangan masyarakat.

Demokrat Kabupaten Kupang 
Bantu Lansia

 Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten 
Kupang, Winston Rondo membagikan pa
ket sembako untuk penyandang disabilitas 
dan masyarakat Lansia di Kupang, Minggu 
(10/5). Selain itu, DPC Partai Demokrat Ku
pang juga membagikan masker dan hand 
sanitizer serta memasang wastafel porta
bel guna mencegah penyebaran Covid19.

Demokrat Kaltara Salurkan 
5.000 Paket Sembako

 DPD Partai Demokrat Kalimantan Utara 
kembali menyalurkan 5.000 paket semba
ko kepada masyarakat Kota Tarakan yang 
terkena dampak pandemi Covid19, Rabu 
(20/5). Kegiatan ini merupakan kegiatan 
lanjutan dari bantuanbantuan sebelumnya 
seperti pembagian wastafel portabel, pe
nyemprotan disinfektan, serta pembagian 
masker di Kota Tarakan.

KABAR DAERAH
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Muda 
Adalah

Kekuatan

DREAM BIG
WORK HARD

NEVER GIVE UP

https://www.youtube.com/watch?v=Y45zc1_CcDQ
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Agus 
Harimurti 
Yudhoyono

K E T U A  U M U M  P A R T A I  D E M O K R A T   P E R I O D E  2 0 2 0 - 2 0 2 5

Kongres V Partai Demokrat yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (15/3/2020), 
resmi mengamanatkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai 
Demokrat periode 2020-2025. Kini sejumlah tantangan besar ada di pundak AHY untuk 

mengembalikan kejayaan Partai Demokrat.

 Lahir di Bandung, 10 Agustus 1978, 
AHY merupakan putra pertama dari Presi
den ke6 Republik Indonesia Jenderal TNI 
(Purn.) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yud
hoyono dan Almh Hj. Kristiani Herrawati, 
atau dikenal juga dengan nama Ani Yudho
yono. AHY memiliki seorang adik lakilaki, 
Edhie Baskoro Yudhoyono. Ia juga meru
pakan cucu dari Letjen TNI (Purn.) Sarwo 
Edhie Wibowo, yang merupakan ayah dari 
ibunya, Ani Yudho yono.
 Semasa kecilnya, AHY berkesempatan 
tumbuh dan berkembang di berbagai wila
yah berbeda, mengikuti perjalanan tugas 
dan pendidikan sang ayah sebagai perwira 
TNI, mulai dari Bandung, Timor Timur, Ja
karta dan Ame rika Serikat.
 AHY kemudian masuk SMA Taruna Nu
santara di Kota Magelang. Selepas SMA, 
AHY me nempuh pendidikan Akademi Mi
liter Magelang mengikuti jejak sang ayah. 
Berbagai prestasi prestisius disabetnya. 
Pada tahun 2000 ia lulus sebagai lulusan 
terbaik dan memperoleh penghargaan pe
dang Tri Sakti Wiratama dan kemudian bin
tang Adhi Makayasa.
 Saat berdinas di TNI AD, AHY sempat 

mengemban tugas operasi pemulihan ke
amanan di Aceh tahun 2002 dan operasi 
perdamaian PBB di Lebanon tahun 2006. 
Ia juga aktif berkontribusi pada transforma
si dan moder nisasi dalam tubuh TNI. Ter
masuk menjadi salah satu pendiri Univer
sitas Pertahanan Indonesia. Tahun 2015, 
AHY memimpin salah satu satuan penga
manan Ibu Kota, sebagai Komandan Batal
yon Infanteri Mekanis 203/Arya Kamuning, 
di bawah Brigif 1/PIK, Kodam Jaya.

SOSOK
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Menjawab Tantangan
   Menyintas Badai

 Karier militer AHY berhenti pada Sep
tember 2016. Ia terpanggil ke ladang peng
abdian yang lebih dalam dengan terjun 
ke dunia politik dan pemerintahan. Pasca 
maju di Pilgub DKI 2017, nama AHY justru 
semakin dikenal luas oleh publik.
 Sejak itu, ia aktif berpolitik di Partai De
mokrat dan diberi tugas sebagai Koman
dan Komando Tugas Bersama (Kogasma) 
untuk pemenang an Pileg 2019, dengan 
target 510 pe r sen. Ini merupakan ujian 

besar bagi AHY. Ia mesti mendongkrak 
semangat kader yang dihantam oleh lima 
tantangan besar, yaitu : 1) SBY tidak da
pat terjun langsung ke kancah kampanye; 
2) Ibu Ani Yudhoyono menjalani perawatan 
di Singapura; 3) Politik identitas menjadi 
jadi; 4) Surveisurvei meramalkan elektabi
litas Partai Demokrat anjlok; dan 5) Partai 
Demokrat tak akan menikmati efek ekor jas 
Pilpres 2019.
 Lima tantangan besar inilah yang harus 
dijawab oleh AHY selaku Komandan Ko
gasma untuk pemenangan Pileg 2019. 
 Kerja keras AHY tidak siasia, pada Pe
milu 2019, KPU menyatakan Partai Demo
krat meraih 10.876.507 suara atau 7,77 
persen. AHY berhasil menjawab tantangan 
tersebut bahkan muncul sebagai politikus 
muda yang menjadi pelopor rekonsiliasi 
bangsa pasca Pemilu 2019. Berhasil me
menuhi target, AHY kemudian diberi tugas 
baru sebagai Wakil Ketua Umum Partai 
Demokrat. 
 Jalan AHY menjadi Ketua Umum Par
tai Demokrat bukan gelaran karpet me
rah. Hal itu bisa diraih karena kematang
an politik dan perjuangan AHY menapaki, 
mendengarkan, dan menyerap aspirasi ka
derkader Partai Demokrat di seluruh Indo
nesia. “Tidak pernah ada jalan yang mudah 
dan lunak untuk mencapai citacita yang 
besar”, begitulah AHY hari ini. Kini tantang
an dan harapan besar membangun Partai 
Demokrat yang lebih baik lagi berada di 
pundaknya.

SOSOK



Demokrat Newsletter Juni 2020  | 43

 AHY mendirikan The Yudhoyono Insti
tute (TYI), lembaga think tank (pemikiran) 
yang berpijak pada tiga pilar: Liberty, Pros-
perity, Security. Sebagai Direktur Eksekutif, 
AHY mencetuskan berbagai program untuk 
me nyambut dan mempersiapkan generasi 
emas Indonesia, yang targetnya tercapai 
pada 100 tahun Indonesia Merdeka.
 Bersamaan dengan TYI, AHY juga mem
bentuk AHY Foundation yang fokus terha
dap isu sosial dan kemanusiaan khususnya 
kesehatan, pendidikan dan lingkungan ser
ta res pon tanggap bencana. AHY Founda
tion aktif dalam memberikan bantuan untuk 
korban bencana. Selain itu, ia melalui AHY 
Foundation juga menginisiasi program do
nor darah dan program penanaman pohon 
dan terumbu karang di berbagai wilayah di 
Indonesia.

 AHY menikah dengan Annisa Larasati Po
han pada 8 Juli 2005. Annisa merupakan pu
teri dari mantan Deputi Gubenur BI, Aulia Po
han. Dari pernikahan mereka, lahirlah putri 
tercinta yang diberi nama Almira Tunggadewi 
Yu dhoyono pada 17 Agustus 2008. Aira lahir 
hanya beberapa jam sebelum SBY memimpin 
upacara peringatan hari Kemerdekaan RI ke
63 di Istana Presiden.

• S. Rajaratnam School of International 
Studies, Nanyang Technological Uni
versity, Singapura.

• John F. Kennedy School of Govern
ment, Harvard University; 

• Sekolah Lanjutan Perwira di The US 
Army Maneuver Center Of The Excel
lence, Fort Benning, Geogia; 

• US Army Command And General Staff 
College, Fort Leavenwoth, Kansas;

• George Herbert Walker School of Bu
siness and Technology, Webster Uni
versity.

AKSI SOSIAL AHY

AHY & FAMILY

ALUMNUS UNIVERSITAS INTERNASIONAL

SOSOK
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DEMOKRATDEMOKRAT  
SEDARI MULASEDARI MULA

https://www.youtube.com/watch?v=b8lxwCfumIc
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sekaligus politikus Partai Golkar. Sementa
ra, ibunya me rupakan penulis buku Seja
rah Islam MelayuNusantara. 
 Riefky merupakan cucu Letkol. Teuku 
Abdul Hamid Azwar dan Cut Nyak Keu
mala Putri. Kakeknya merupakan pendiri 
API (Angkatan Pemuda Indonesia), se
buah embrio TNI di Aceh. Bersama re

kanrekannya, sang kakek pernah meng
hancurkan satu batalyon tentara Jepang 
di Krueng Panjoe, Langsa, Aceh Timur.  
Kakek dan nenek Riefky Harsya turut me
nyumbangkan emasnya untuk membeli se

 Nama Teuku Riefky Harsya tidak asing 
lagi di telinga warga Aceh. Pria kelahir
an Jakarta, 28 Juni 1972 ini sudah empat 
kali duduk sebagai Anggota DPR RI me
wakili masyarakat Aceh. Selain itu, Teuku 
Riefky Harsya juga satusatunya politikus 
yang secara berturut berhasil meraih suara 
terbanyak di Aceh dalam tiga kali Pemilu 

Legislatif. Riefky merupakan putra dari pa
sangan Teuku Syahrul Mudalam dan Pocut 
Haslinda Azwar. 
 Ayahnya salah seorang pendiri HIPMI 
(Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) 

Teuku Riefky
Harsya

Teuku Riefky Harsya menempuh sekolah militer di Amerika, jadi pebisnis kemudian 
empat kali duduk sebagai Anggota DPR RI mewakili masyarakat Aceh.

S E K R E T A R I S  J E N D E R A L  P A R T A I  D E M O K R A T   P E R I O D E  2 0 2 0 - 2 0 2 5

SOSOK
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Sekolah Militer Hingga Pebisnis

Generasi 
Awal
Demokrat

Karier politik Riefky dimulai ketika bergabung dalam Relawan SBY di tahun 2000. Ia turut 
mengumpulkan KTP pendirian Partai Demokrat (2001), selanjutnya aktif dalam kepengu
rusan DPC Partai Demokrat di Jakarta Pusat (20022005). Selama 15 tahun terakhir 
(20052020), Riefky berproses dari berbagai jabatan yang berjenjang dari bawah hingga 
berbagai jabatan strategis di DPP Partai Demokrat. 

 Riefky pernah menjabat 
Wakil Sekjen DPP Partai De
mokrat, dan Wakil Komandan 
I Kogasma (Komando Satuan 
Tugas Bersama) di bawah 
kepemimpinan Agus Hari
murti Yudhoyono. 
 Di legislatif, kiprah awal 
Riefky dimulai ketika menjadi 
pengganti antar waktu (PAW) 
periode 20042009 meng
gantikan Almarhum Prof. 
Rusly Ramli. Amanah yang 
diemban tersebut tidak di
siasiakannya. Riefky terlibat 
aktif mengawal perdamaian 
dan pembangunan Aceh. 

Mulai dari membahas UU No. 
11 tahun 2006 tentang Pe
merintahan Aceh, pengawas 
BRR NADNias, hingga men
dorong percepatan berbagai 
program Pemerintah Pusat di 
tanah Aceh.
 Kini tanggung jawab baru 
diemban Riefky. Ia ditunjuk 
menjadi Sekretaris Jende
ral (Sekjen) Partai Demokrat 
periode 20202025. Riefky 
berharap tanggung jawab ba
runya tersebut bisa membuat
nya berbuat lebih banyak un
tuk Indonesia dan khususnya 
untuk ma syarakat Aceh. (*)

..................................

buah pesawat udara jenis Avro Anson RI 
004 yang kemudian jatuh di Malaysia dan 
menewaskan Marsekal Muda Abdul Halim 
Perdanakusuma. Pada tahun 2000, Cut 
Nyak Keumala Putri dianugerahi Bintang 
Mahaputra Nararya oleh Presiden Abdur
rahman Wahid. 
 Terinspirasi sang kakek, Riefky menem
puh pendidikan sebagai taruna di Norwich 
University, Amerika Serikat, jurusan Mass 
Communication. Namun tawaran dari Dan
jen Kopassus ketika itu agar ia masuk 
menjadi anggota TNI kemudian ditolaknya.

Riefky lalu melanjutkan Pendidikan S2 di 
Fakultas Teknik Universitas Indonesia. 
 Sebelum aktif di dunia politik, Riefky 
menekuni dunia usaha. Puncak kariernya 
menjadi Presiden Direktur salah satu hotel 
bintang 4 di Jakarta Selatan. 
 Riefky menikah dengan Dr. Ir. Adinda 
Yuanita, MT. Mereka dianugerahi tiga orang 
putera dan seorang puteri. Selain menjadi 
pengusaha, Adinda juga aktif di Persauda
raan Istri Anggota (PIA) Fraksi Demokrat 
DPR RI.

SOSOK



Demokrat Newsletter Juni 2020  | 47

DEKATDEKAT  
DENGAN BANYAKDENGAN BANYAK

KALANGANKALANGAN
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Ikatan Advokat Indonesia dan mulai menja
lani profesi sebagai pengacara.

 

 
 

   

 
 Ketika Partai Demokrat didirikan oleh 
Susilo Bambang Yudhoyono, bersama 
Alm. Suhartono, Ayahanda Renville yang 
juga salah seorang perintis Partai Demo
krat di Jatim, Renville bergabung dengan 
Partai Demokrat.
 Pada Pemilu tahun 2004, Renville ter
pilih sebagai anggota DPRD Jatim periode 
20042009 dari Daerah Pemilihan VI (Tu

 Renville dikenal sangat dekat dengan 
generasi millenial Jatim. Kedekatan itu 

sudah terbentuk sejak dini. Ketika me
nempuh pendidikan di SMAN 2 Surabaya, 
Renville terpilih mengikuti program per
tukaran pe lajar ke Jepang selama 6 bu
lan. Program ini menjadi salah satu bekal 
pengalaman luar biasa baginya. Dengan 
pengalaman internasional itu, wawas
an Renville menjadi lebih luas dan turut 
mempengaruhi karirnya di kemudian hari.  
 Renville lulus dari Fakultas Hukum Uni
versitas Surabaya (UBAYA pada 1999. 
Setahun berselang dia bergabung dengan 

Renville
   Antonio

Di Jawa Timur (Jatim), Renville Antonio dikenal sebagai politikus Partai Demokrat yang 
sangat energik, dan dekat dengan masyarakat. Politikus kelahiran Jakarta, 15 Juli 1977, 

ini sudah bergabung dengan Partai Demokrat Jatim sejak 2001.

B E N D A H A R A  U M U M  P A R T A I  D E M O K R A T   P E R I O D E  2 0 2 0 - 2 0 2 5

Merintis Partai Demokrat 
di Jawa Timur

SOSOK
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lungagung, Kediri). Usianya relatif muda 
kala itu. Baru 27 tahun. Prestasi itu terulang 
kembali pada Pemilu 2009 di dapil yang 
sama. Pada Pemilu 2014, Renville kembali 
maju sebagai Caleg DPRD Jatim Dapil VII 
(Mojokerto, Jombang, Nganjuk dan Madi
un). Dengan segudang pengalaman dan 
relasinya, dia terpilih kembali sebagai ang
gota DPRD Jatim periode 20142019.  
 Semasa mengabdi sebagai anggota 
DPRD Jatim, berbagai aktivitas dilakoni
nya. Sebut saja aktifitasnya di DPD Insan 
Muda Demokrat Jawa Timur sejak 2013. 
Selama menjabat DPD Insan Muda Demo
krat Jawa Timur, Renville sangat konsen 
mengembangkan bakatbakat generasi 
muda Jatim agar lebih produktif dan kreatif.
 Pria yang juga dikenal menyukai mu
sikmusik berbagai genre ini sering meng
adakan konser musik bersama generasi 
muda Jatim. Di samping musik, suami dari 
Noor Nadira Maricar juga suka touring de
ngan motor gese bersama generasi muda.
 Pada 2014, Renville bergabung dengan 
HIPMI Jatim, dan Himpunan Advokat Muda 
Jawa Timur pada 2015. Kedekatannya de
ngan generasi muda serta aktivis maha
siswa (HMI, PMII, GMNI dan yang lainnya) 
membuat generasi muda dan mahasiswa 
Jatim mengenal dan dekat dengan Partai 
Demokrat. 

Aktivis yang 
Peduli Rakyat 
Kecil

 Renville bergabung se
bagai pengurus HKTI (Him
punan Kerukunan Tani In
donesia) Jatim pada 2009. 
Aktivitasnya di HKTI, men
dorongnya sering mengada
kan programprogam untuk 
propetani, seperti pelatihan 
pembuatan pupuk organik,   
pemasaran dan modal usaha  
lewat koperasi.
 Alumnus Magister Hukum 
Universitas Airlangga 2007 
ini juga dikenal rajin melaku

kan pendampingan terhadap 
petani di Jatim. Kedekatan
nya dengan para petani turut 
mengantarkan Renville ter
pilih sebagai anggota DPRD 
Jatim selama 3 (tiga) periode.
 Renville dikenal sangat 
peduli terhadap pengusa
ha kecil menegah. Politikus 
muda Partai Demokrat ini ke
rap memberi bantuan modal 
usaha bagi usahausaha ru
mahan yang banyak dikelola 
emakemak di Jatim, teruta

SOSOK
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DPD Partai Demokrat Jatim mendampingi 
H. Soekarwo. 
 Kedekatannya dengan ulama dan tokoh 
masyarakat membuat Renville dipercaya 
sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Pa
sangan Khofifah Indar Parawansa – Emil 
Dardak dan berhasil mengantarkan mere
ka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 
Jatim periode 20192024.

 Di tengah kesibukan menjalankan roda 
Partai Demokrat Jatim sebagai Plt. Ketua 
DPD Partai Demokrat Jatim, pria yang taat 
beribadah dan rajin bersedekah ini tidak 
lupa untuk menyelesaikan program studi
nya yang tertunda beberapa kali, yaitu Pro
gram Doktoral (S3). Manajemen SDM di 
Universitas Airlangga Surabaya. 
 Dengan segala track record dan suc-
cess story yang dimiliki sejak usianya yang 
sangat muda tersebut, kini Renville diper
caya menjadi Bendahara Umum DPP Par
tai Demokrat periode 20202025. (*)

ma kalangan fatayat dan muslimat di desa
desa. Sosoknya yang muda, ganteng, ga
gah dan ramah menjadi idola emakemak. 
Kehadirannya ke desadesa selalu dinanti
kan warga. 
 Beberapa kali Renville juga membuka 
job fair guna memberi peluang pekerjaan 
bagi masyakat terutama bagi kalangan mi
lenial yang belum mendapatkan pekerjaan. 
 Renville juga dikenal sebagai sosok pe
kerja keras dan disiplin yang menurun dari 
sosok sang ayahanda Alm. Suhartono. De
ngan karakter tersebut, Renville dapat dite
rima di banyak organisasi masyarakat dan 
profesi. Tercatat dia bergabung di beberapa 
organisasi profesi di Jatim, seperti: KADIN, 
HIPMI, PERADI, HKTI, KTNA, AKKSINDO, 
dan Himpunan Advokat Muda Indonesia 
Jatim. Di tengah kesibukan sebagai owner 
beberapa perusahaan, Renville beraktivi
tas sebagai advokat dan konsultan hukum.
 Pengalaman dan kinerja nyata Renvil
le bagi Partai Demokrat dan rakyat Jatim, 
membuatnya didaulat sebagai Sekretaris 

SOSOK
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Istana Harus Sambut Baik Dukungan Parpol 
Lawan Covid-19, Demokrat Paling Depan

Demokrat Newsletter  Pandemi Co
vid19 yang saat ini tengah menjalar ke 
Indonesia, sebaiknya tidak dipandang 
hanya sebagai tugas dan tanggung ja
wab Istana. 
 Pengamat politik Lingkaran Survey 
Indonesia (LSI), Rully Akbar, menga
takan, perlu soli daritas seluruh ele
men bangsa untuk samasama saling 
bahumembahu dalam menghadapinya. 
 Termasuk peran Parpol. Sehingga, 
beban pemerintah pusat sebagai pem
buat kebijakan dan masyarakat yang 
terdampak semakin ringan. 
 “Setiap partai politik harus nya meng
ambil peran bersama pemerintah untuk 
melawan Covid19. Dan sebaliknya, pe
merintah pun harus me nyambut dengan 
tangan terbuka setiap dukungan yang 
ada. Tidak perlu membatasi atau meli
hat muatan di balik dukungan tersebut,” 
ujar Rully Akbar, Selasa (21/4). 
 Dijelaskan, sepanjang meringankan 
kerja pemerintah dan membantu rakyat 
yang tengah kesulitan dalam mengha

dapi wabah penyakit yang berasal dari 
Tiongkok tersebut, tidak perlu tafsiran 
yang berlebihan. 
 Apalagi diartikan negatif dan bermu
atan politik. Hanya karena langkahlang
kah kon kret dan dukungan langsung 
tersebut berasal dari partai politik. 
 “PDIP seba gai partai pendu kung pe
merintah misal nya , menge luarkan surat 
edaran kepada seluruh kader nya untuk 
terlibat membantu masyarakat. PKS 
melakukan penggalangan dan pemba
gian masker serta berkontribusi men
donasikan 50 persen gaji anggota de
wannya. Dan yang cukup massif juga 
dilakukan seluruh jajaran pengurus, 
kader dan simpatisan Partai Demokrat 
di bawah komando Ketua Umum Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY),” paparnya. 

KLIPING DEMOKRAT

https://www.youtube.com/watch?v=ahBsCbSOhp4
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Menurut Rully, sebagai partai yang berada 
di luar peme rintahan, respons AHY patut 
diacungi jempol dan tentu akan berdampak 
positif terhadap partai yang didirikan man
tan Presiden Susilo Bambang Yu dhoyono 
(SBY) tersebut. 

 Dengan instruksi lang sung pencana
ngan Gerakan Nasional "Demokrat Lawan 
Corona" secara terstruktur sistematis dan 
massif, jadi langkah awal bagi AHY untuk 
membuktikan persoalan Co vid19 adalah 
tanggungjawab bersama. 
 Apalagi, kata Rully, sosok muda seperti 
AHY jauh dari ingarbingar intrikintrik po
litik. Kebiasaan AHY merespons keadaan 
dengan tanggap dan cepat menunjukkan 
kelasnya yang cakap dalam berorgani sasi. 
 “Menurut pemberi taan akan aksi yang 
dilaksana kan serentak di 34 provinsi, mu
lai level ranting, cabang, dae rah dan pu
sat oleh partai yang tidak tergabung dalam 
koalisi pemerintah pusat ini sebagai unjuk 
solidaritas. Aksiaksi nyata seperti ini mes
tinya menjadi arus pembaruan dalam po
litik Indonesia. Tidak perlu dipolitisir kare
na tidak ada bedanya dengan aksi nyata 
serupa yang juga digalang oleh kelompok 
masyarakat lain yang ber asal dari nonPar
pol,” tandasnya.  
 Lebih lanjut, Rully mengingatkan seba
iknya peme rintah pusat sebagai penang

gung jawab utama dalam pengambil kebi
jakan melawan Covid19 membuka lebar 
pintu Istana terhadap aksi du kungan, kritik 
dan saran. Karena Co vid19 ini adalah ma
salah yang dihadapi negara. Tidak lantas 
menutup diri dan menafikan peran dan 
uluran ta ngan elemen bangsa lain nya, se
olaholah hal ini adalah masalah pemerin
tah. (sumber: rmol.id)

Respons AHY patut diacungi 
jempol dan tentu akan 

berdampak positif terhadap 
partai yang didirikan mantan 

Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) tersebut.

KLIPING DEMOKRAT

http://rmolsumsel.id/2020/04/21/istana-harus-sambut-baik-dukungan-parpol-lawan-covid-19-demokrat-paling-depan/
https://www.youtube.com/watch?v=GlZjpRTyPcc
https://www.youtube.com/watch?v=4bsP5ryH1Zs
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AHY: 
Masyarakat Ibarat 
Sudah Jatuh, 
Tertimpa 
Tangga Pula

Demokrat Newsletter  Ketua Umum Par
tai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY) menyayangkan kebijakan pemerin
tah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di 
tengah pandemi virus corona.
 “Kami menyayangkan kenaikan tarif 
BPJS di tengah wabah Covid19. Masya
rakat sedang membutuhkan fasilitas jamin
an kese hatan, sementara pandemi juga 
menciptakan peningkatan pengangguran 
dan angka kemis kinan,” tulis AHY di akun 
Twitter  @AgusYudhoyono, Kamis (14/5).
 “Masyarakat ibarat sudah jatuh, tertim
pa tangga pula,” imbuh anak sulung Pak 
SBY itu. AHY memahami, BPJS Kesehat
an terus mengalami defisit. Kenaikan iuran 
adalah salah satu cara mengurangi defisit. 
Namun, menurutnya, ada cara lain yakni 
tata kelola BPJS Kesehatan yang harus 
menjadi kunci. Audit peserta BPJS perlu 
dievaluasi agar masyarakat yang paling 
membutuhkan bisa diprioritaskan untuk 
mendapatkan manfaatnya. 
 “BPJS Kesehatan dibuat agar negara 
ha dir dalam menjaga kualitas kesehatan 
rakyat. Terutama di tengah krisis kesehat

an dan tekanan ekonomi saat ini. Kita ha
rus prioritaskan jaminan kesehatan untuk 
masyarakat,” katanya. (sumber: jpnn.com)

KLIPING DEMOKRAT

https://www.jpnn.com/news/ahy-masyarakat-ibarat-sudah-jatuh-tertimpa-tangga-pula
https://www.youtube.com/watch?v=ylgFp-aiPW0
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PP Tapera Tuai 
Protes Buruh,

Pemerintah 
Harusnya 
Responsif

AHY: 

Demokrat Newsletter  Ketua Umum Par
tai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY), menyoroti terbitnya Peraturan Pe
merintah No. 25/2020 tentang Tabungan 
Perumahan Rakyat (PP Tapera). Di mana, 
AHY menilai kebijakan tersebut menuai 
protes dari asosiasi buruh dan pengusaha.
 “Asosiasiasosiasi buruh dan pengusa
ha memprotes pungutan baru yang diber
lakukan Pemerintah lewat PP No. 25/ 2020 
tentang Tabungan Perumahan Rakyat. 
Dengan ancaman sanksi administrasi, gaji 
ASN dan karyawan akan dipotong 2,5% 
dan 0,5% ditanggung perusahaan atau 
pemberi kerja,” ujar AHY dalam keterang
annya di laman Twitter, yang dilansir MO
NITOR, Jumat (5/6).
 Putra sulung Susilo Bambang Yudho
yono (SBY) ini mengatakan, terlebih pem
berlakuan pungutan Tapera ini dilakukan di 
masa pandemi. Ia menilai hal itu akan ber
implikasi pada pendapatan pekerja.
 “Laiknya kenaikan premi BPJS Kese
hatan, pemberlakuan pungutan Tapera di 

masa pandemi berimplikasi langsung pada 
pendapatan dan daya beli pekerja serta 
juga beban keuangan perusahaan yang 
kini masih tertekan,” jelasnya.
 Untuk itu, AHY mengingatkan agar pe
merintah perlu lebih sensitif dan responsif 
terhadap situasi berat yang sedang diha
dapi para pekerja serta dunia bisnis. Jika 
dipaksakan, kata AHY, pelaksanaan pung
utan Tapera ini bukan hanya bisa kedodor
an, tapi juga kontraproduktif. 
(sumber: monitor.co.id)

Pemerintah perlu lebih sensitif dan 
responsif terhadap situasi berat 

yang sedang dihadapi para pekerja 
serta dunia bisnis. - AHY

KLIPING DEMOKRAT

https://monitor.co.id/2020/06/05/pp-tapera-tuai-protes-buruh-ahy-pemerintah-harusnya-responsif/
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DEMOKRAT AKTIF BUKAN HANYA 
MENYAMPAIKAN PIKIRAN DAN 
SARAN KEPADA PEMERINTAH, 

KEPADA NEGARA. BUKAN HANYA 
SAY SOMETHING TAPI JUGA 

DOING A LOT OF THINGS
- SBY -
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https://www.youtube.com/watch?v=_S9qNPL15Ck
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https://www.youtube.com/watch?v=EZ5H-_3oN8U
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TWITTER DEMOKRAT
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TWITTER AHY
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Demokrat Newsletter  Pada pertengah
an April lalu Ketua Umum Partai Demokrat 
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  meng
umumkan susunan kepengurusan DPP 
Partai Demokrat periode 20202025. Me
nariknya, kepengurus an Partai Demokrat 
tersebut hampir sebagian besar posisi di
isi oleh kader berusia muda. Bahkan AHY 
juga menempatkan Generasi Milenial de
ngan rentang usia 2035 tahun dalam ke
pengurusan DPP Partai Demokrat.  

 Banyaknya anak muda dalam 
kepengurus an DPP Partai Demokrat kali ini 
merepresentansikan pemilih berusia muda 
di Indonesia seiring dengan bonus demo
grafi yang sedang dialami saat ini. Kebera
daan mereka menambah ener gi baru yang 
positif bagi perjuangan Partai Demokrat. 
Mereka siap berkolaborasi de ngan para 
senior untuk memperjuangkan harapan 
rakyat. Karena muda adalah kekuatan.

MILENIAL DEMOKRAT

http://www.youtube.com/watch?v=7lH5eFDUAvA
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https://www.youtube.com/watch?v=SjYazyA_-uY

