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TENTANG
GERAKAN NASIONAL PARTAI DEMOKRAT PEDULI DAN BERBAGI
KETUA UMUM DPP PARTAI DEMOKRAT,
Mencermati perkembangan penanganan wabah penyakit menular Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), memandang perlu untuk melakukan segala macam usaha
lanjutan dan mengerahkan sumber daya yang dimiliki dalam rangka perang semesta
melawan Covid-19. Ketua Umum Partai Demokrat juga mengapresiasi semangat,
partisipasi dan kontribusi seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat dalam
melaksanakan Gerakan Nasional “Demokrat Lawan Corona.” Kita menyadari bahwa
dampak dari Covid-19 ini sangat buruk bagi kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat.
Di tengah suasana Ramadhan yang penuh berkah ini, mari kita wujudkan spirit Islam
Rahmatan lil Alamin dengan sikap dan laku politik yang nasionalis dan religius kepada
semua pihak, termasuk saudara-saudara umat agama lainnya. Esensinya, meskipun
berbeda agama, tetapi harus menjunjung tinggi nilai persaudaraan sebagai sesama
warga negara (ukhuwah wathaniyah) dan juga persaudaran dalam kemanusiaan
(ukhuwah insaniyah).
Melalui momentum Bulan Suci Ramadhan 1441 H dan selaras dengan tekad
“Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat” serta sebagai tindak lanjut dari Instruksi
Ketua Umum Nomor 01 tentang Gerakan Nasional “Demokrat Lawan Corona” dan
Nomor 02 tentang Utamakan Keselamatan Diri saat melaksanakan kegiatan Gerakan
Nasional “Demokrat Lawan Corona”, maka Ketua Umum Partai Demokrat
memutuskan untuk melaksanakan kegiatan lanjutan dalam bentuk Gerakan Nasional
Partai Demokrat Peduli dan Berbagi. Untuk itu, saya menginstruksikan:
Kepada

: 1. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat;
2. Ketua Fraksi PD DPR-RI;
3. Para Ketua DPD Partai Demokrat;
4. Para Ketua Fraksi PD DPRD Provinsi;
5. Para Ketua DPC Partai Demokrat;
6. Para Ketua Fraksi PD DPRD Kabupaten/Kota;

Untuk

:

KESATU

: Melaksanakan identifikasi kelompok masyarakat yang terdampak
Wabah Covid-19 secara sosial dan ekonomi, termasuk adik-adik kita
yang yatim piatu, kalangan fakir miskin, lansia, dan kelompok
disabilitas, terutama yang belum mendapatkan bantuan sosial dari
pemerintah setempat. Hal ini ditujukan untuk memudahkan
pendistribusian bantuan sosial secara cepat dan tepat sasaran.
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KEDUA

: Melakukan pengumpulan dana secara swadaya dan kebutuhan
Sembilan Bahan Pokok (Sembako) sesuai kemampuan masingmasing. Adapun jenis dan variasi bantuan Sembako disesuaikan
dengan kebutuhan dan ketersediaan di daerah masing-masing.

KETIGA

: Melaksanakan pendistribusian secara adil dan merata sesuai
dengan hasil pemetaan kelompok masyarakat yang telah dilakukan.

KEEMPAT

: Mengutamakan keselamatan diri saat melaksanakan kegiatan
Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi. Lakukan jaga
jarak paling aman dua meter dengan orang lain (physical distancing),
pakai masker dan sering mencuci tangan dengan sabun/hand
sanitizer.

KELIMA

: Khusus kepada Ketua Fraksi PD DPR-RI, Ketua Fraksi PD DPRD
Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar membantu pemerintah untuk:
1. Melakukan realokasi anggaran dan prioritas pembiayaan yang
diperlukan untuk membantu kelompok masyarakat yang
terdampak dan mendorong pemulihan perekonomian negara.
2. Mengawasi penggunaan anggaran dan pendistribusian
bantuan pemerintah pusat dan daerah agar tepat sasaran,
transparan dan akuntabel, sesuai prinsip-prinsip pengelolaan
keuangan negara, undang-undang dan peraturan yang berlaku.

KEENAM

: Melakukan dokumentasi dan publikasi semua kegiatan yang terkait
dengan Gerakan Nasional ini melalui media massa dan media sosial,
untuk menginspirasi masyarakat secara luas. Gunakan tagar
#DemokratPeduli&Berbagi di semua kanal media sosial sebagai
penguat dan penyemangat gerakan nasional ini.

KETUJUH

: Melaporkan kepada Ketua Umum atas pelaksanaan instruksi ini
secara berjenjang, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Para Ketua DPC dan para Ketua Fraksi DPRD Provinsi/
Kabupaten/Kota melaporkan kepada Ketua DPD setiap hari;
selanjutnya para Ketua DPD melaporkan kepada Ketua Umum
setiap Hari Kamis, paling lambat pukul 15.00 WIB.
2. Sekjen PD dan Ketua Fraksi F-PD DPR RI melaporkan kepada
Ketua Umum setiap Hari Kamis, paling lambat pukul 15.00 WIB.

KEDELAPAN : Menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada seluruh
pengurus, kader, simpatisan, dan relawan, yang telah bersatu dan
saling membantu, mengerahkan segenap sumber daya yang kita miliki
untuk melawan wabah ini dan memulihkan perekonomian kita.
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KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini
dengan penuh tanggung jawab, dengan tetap menjaga kekhidmatan
ibadah selama Bulan Suci Ramadhan 1441 H.
Instruksi Ketua Umum ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di
Pada tanggal

: Jakarta
: 25 April 2020

KETUA UMUM DPP PARTAI DEMOKRAT

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

