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It is my pleasure to wish all Malaysian 
a wonderful happy new year. May 
this year be filled with prosperity, 
happiness and wellness. As we have 
stepped into 2021, there comes 
renewed challenges and opportunities 
for Parti Gerakan Rakyat Malaysia. 

Chairman’s note
Sdr. Koo Shiaw Lee

 

Getting this COVID-19 under control is one of the 
defining challenges of our time. I strongly believe 
we as Malaysians will endure this phase and heal 
as a nation for a better Malaysia especially during 
this Second Movement Control Order (MCO 2.0). 
 
Last but not least, I would like to take this opportunity  to 
thank our frontliners, health workers, civil servants and all 
parties who are working non-stop, day and night to help us 
resolve this COVID-19 crisis.

Happy Reading!
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Salam Satu Hati,
 
Saudara dan saudari sekalian, terlebih dahulu ingin saya 
mengucapkan tahniah kepada semua ahli Jawatankuasa 
Perhubungan Negeri yang telah berjaya mengadakan 
Persidangan Perwakilan Negeri bagi tahun 2020, ada 
yang secara fizikal dengan pematuhan ketat Prosedur 
Operasi Standard Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat 
dan ada juga melalui e-persidangan, yang merupakan 
pendekatan norma baharu yang perlu kita membiasakan. 
Lebih penting, pelbagai isu berbangkit yang berkaitan 
dengan halatuju parti dan agenda politik semasa telah 
dibincangkan, dan saya amat mengalu-alukan cadangan 
dan pandangan tersebut. 

Negara kita menghadapi pelbagai cabaran dalam tiga 
bulan yang terakhir ini, antaranya yang menguji kestabilan 
Kerajaan Perikatan Nasional, pembentangan belanjawan 
persekutuan yang berpaksikan kebajikan rakyat, jumlah 
kes pandemik COVID-19 yang mencecah lebih 100 ribu 
kes, ekonomi dunia yang lembab dan propaganda hodoh 
politik puak pembangkang. Walaupun kita sering menyeru 
politikus agar tidak mengamalkan politik keterlaluan, 
malangnya ada juga ahli politik yang menyalahgunakan 
keadaan semasa bagi memenuhi kehendak politiknya. 

Bagi pihak parti, GERAKAN berdiri teguh dengan pegangan 
bahawa rakyat adalah institusi tertinggi bagi sesebuah 
Negara; keselamatan dan kebajikan mereka adalah tugas 
utama sistem kerajaan. Sebagai parti yang mengamalkan 
kesederhanaan, GERAKAN percaya bahawa keselamatan 
dan kebajikan, termasuk pembangunan sosial ekonomi 
rakyat hanya dapat dicapai dengan pendekatan konstruktif, 
kita semua perlu bersatu dalam membangunkan negara. 

Di antara aktiviti yang telah dianjurkan oleh GERAKAN 
bagi tiga bulan yang terakhir untuk tahun 2020 adalah 
termasuk program-program yang berasaskan keprihatinan 
rakyat, forum, sesi bual bicara, pembentangan kertas 
cadangan penyelidikan dalam usaha mendekati asas dan 
penyelesaian sesebuah isu berbangkit, dan pembentangan 
nota cadangan untuk Belanjawan Persekutuan 2021 yang 
menekankan perhatian ke atas pengorbanan petugas 
barisan hadapan yang bertungkus-lumus menangani 
gelombang pandemik COVID-19. Jawatankuasa Pusat 
juga sentiasa berhubung dengan setiap lapisan ahli parti, 
pakar akademik, belia dan orang awam dalam merangka 
perkembangan parti, agar ianya selaras dengan ideologi 
dan objektif parti.

Mesej daripada PRESIDEN 

Kita merupakan satu keluarga besar, setiap lapisan 
masyarakat, tidak kira latar-belakang kaum, jantina, 
pegangan politik dan wilayah. Malaysia adalah rumah kita 
dan menjadi tanggungjawab setiap warganegara untuk 
memacu obor perpaduan dan menjadikan rumah kita ini 
aman dan harmoni.

Saudara dan Saudari, 

Ayuh kita bersedia, gendang pilihanraya nampaknya 
semakin kuat. Kita, wira dan wirawati Parti GERAKAN, 
perlulah bersatu menghadapi pilihanraya umum yang 
berkemungkinan akan berlangsung pada suku kedua tahun 
ini. Ingat, pilihanraya ini amat penting kerana ia merupakan 
medan pertempuran yang akan memutuskan kerelevanan 
GERAKAN dalam arus perdana politik negara! Saya telah 
mengarahkan Jawatankuasa Pusat untuk menggerakkan 
segala program yang berkaitan sebagai persiapan untuk 
menghadapi pilihanraya dan berharap para ahli untuk 
memberi kerjasama yang kukuh, dan menjayakan setiap 
langkah parti. 

Akhirnya, marilah kita bersama-sama berdoa agar tahun 
2021 ini memberi yang terbaik kepada Kita, GERAKAN 
dan Negara tercinta ini, Bumi Malaysia.

SDR. DR. DOMINIC LAU HOE CHAI
Presiden Nasional Parti Gerakan Rakyat Malaysia
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தலைவர் அறிகலகை

சைாம் சத்து ஹாத்தி!

சககைாதர, சககைாதரிகைகே, 2020ஆம் ஆண்டு மாநிை கேராேர்கைள் கூட்டத்லத நிர்்ணயிககைபேட்ட ந்டமாட்டக கைடடுபோடுகைளுககு உடேடடு 
கநரடியாகைவும் இல்ணயம் வாயிைாகைவும் வவற்றிகைரமாகை ந்டத்திய மாநிை வசயைலவ உறுபபினர்கைளுககு முதற்கைண் எனது ோராடடுகைலேத் 
வதரிவித்துக வகைாள்கிகேன். புதிய வழககைத்தில் நல்டவேற்ே இககூட்டத்தில் நாடு தற்கோது எதிர்கநாககும் அரசியல் விவகைாரஙகைள் குறித்து 
ேல்கவறு ஆகைாசலனகைள் வதரிவிககைபேட்டன. ேரிந்துலரககைபேட்ட கைருத்துகைலே நான் வவகுவாகை வரகவற்கிகேன்.

கை்டந்த மூன்று மாதஙகைளில் நாடு ேல்கவறு சவால்கைலே எதிர்கநாககியது. அவற்றுள் வேரிககைாத்தான் அரசாஙகைத்தின் நிலைத்தன்லமககைான 
கசாதலன, மககைளின் நைலன முன்னிருத்தும் கூட்டரசு வரவு வசைவு அறிகலகை மீதான விவாதம், 1 ைடசத்லத எடடிய ககைாவிட-19 வதாற்று 
எண்ணிகலகை , உைகை வோருோதார மந்த நிலை மற்றும் எதிர்கைடசியினரின் அவைமான பிரசசாரஙகைள் ஆகியலவயும் அ்டஙகும். 

தீவிர அரசியல் விலேயாடடு கவண்டும் என்ே அலேகூவலை நாம் விடுத்து வந்த கோதிலும், தஙகைள் வசாந்த அரசியல் ைாேத்திற்கைாகை சிை 
அரசியல்வாதிகைள் ந்டபபுச சூழ்நிலைலய தவோகைப ேயன்ேடுத்திக வகைாள்கின்ேனர்.

கைடசிலயப வோறுத்தமடடில், ஒரு நாடடின் முககிய அம்சமாகை இருபேது மககைகே. அரசாஙகைத்தின் முககிய கை்டலம மககைளின் நைனும் 
ோதுகைாபபும் ஆகும். இந்த நிலைபோடடில் வகைராககைான் கைடசி உறுதியாகை உள்ேது. ஒரு மிதவாத கைடசி என்ே அடிபேல்டயில் மககைளின் 
நைன், ோதுகைாபபு மற்றும் சமூகை வோருோதார வேர்சசி ஆகிய ஆககைபபூர்வ அணுகுமுலேகைோல் மடடுகம அல்டய முடியும் என்று 
வகைராககைான் நம்புகிேது. நாடல்ட கமம்ேடுத்துவதில் அலனத்து தரபபுகைளும் ஒன்றில்ணந்து வசயல்ேடுவது அவசியமாகும்.

ஒவவவாரு விவகைாரத்திற்கும் தீர்வு கைாண்ேதற்கு உதவியாகை கைடசி ேல்கவறு மககைள் நைன் சார்ந்த கைருத்தரஙகுகைள், கைைந்துலரயா்டல்கைள் மற்றும் 
2021 வரவு வசைவு திட்டத்திற்கு ேரிந்துலர அறிகலகைகைள் கோன்ே ந்டவடிகலகைகைலே கைடசி ஏற்ோடு வசயதது. அபேரிந்துலரகைளில் ககைாவிட-
19 வதாற்லே எதிர்த்து ேல்கவறு சவால்கைளு்டன் கோராடும் முன்கைே ேணியாேர்கைளின் அர்பேணிபபுகைளுககு முககியத்துவம் வழஙகியது. 

தலைவரின் செய்தி
டத்தோ டோகடர் ்டோமினிக லோவ் ்�ோ சோய்

கதசிய தலைவர் வகைராககைான் ராகயாட மகைசிய கைடசி

万众一心。

各位同志，首先我要恭喜各州执委成功举办2020年度州代表大会，当中有些是在严格遵守标准作业程序的情况下召开面对面会
议，有些则是把会议转到线上，这已经变成我们必须适应的一种新常态。重要的是，我们通过大会谈到各种关系党方向和当前
政治局势的问题，我非常欢迎大家提出的建议和观点。

在过去的三个月里，我国面对了各种挑战，其中包括国盟政府的稳定性面临考验、政府提呈以民为本的财政预算案、我国的新
冠肺炎确诊病例突破了10万宗、全球经济低迷以及在野党丑陋的政治技俩。虽然我们时常呼吁政客拒绝极端政治, 但不幸的是
依然有政客滥用当前局势以满足其个人政治需求。

民政党坚信，人民是一个国家的最高机关；人民的安全与福利是政府的首要任务。作为一个走中庸路线的政党，民政党相信安
全和福利，包括人民的社会经济发展只有采取建设性的做法才能实现。我们必须团结一致，共同发展这个国家。民政党在2020
年最后三个月举办了一系列的活动，当中包括各种关怀人民计划、论坛、时事清谈节目、以及找出课题的成因和解决方案，并
提呈建议书，例如2021年财政预算案建议书就着重帮助为对抗新冠肺炎疫情而辛勤付出的前线人员。中央委员会也经常接触各
级的基层党员、专家学者、青年和公众，以制定出符合党理念和目标的发展方向。

我们是一个大家庭，来自社会各阶层，不分种族背景、性别、政治观点和地区。马来西亚是我们的家，推动团结和保障国家和
平与和谐是每个公民的责任。

各位同志，

全国大选的脚步已经逼近，我们必须做好万全准备。我们，民政党的巾帼须眉，必须团结一致，迎战很可能落在今年第二季度
的全国大选。记得，这次的大选非常重要，因为它是民政党的生死战！我已经指示中委会展开一系列与备战大选有关的活动，
并希望所有党员给予强力的配合，让党可以取得成功。

最后，让我们一起祝愿2021年，对我们、民政党和最爱的祖国马来西亚，一切都会变得更好。

民政党全国主席

刘华才博士同志

党主席信息
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இதனில்டகய, கைடசியின் வகைாள்லகை மற்றும் இைககு ஆகியவற்றுககு ஏற்ே கைடசியின் வேர்சசி இருபேலத வடிவலமககை மத்திய வசயைலவ 
உறுபபினர்கைள் கைடசியின் அலனத்து நிலை உறுபபினர்கைள், கைல்வியாேர்கைள், இலேஞர்கைள் மற்றும் வோது மககைளு்டன் வதா்டர்பு வகைாண்டு 
வருகின்ேனர்.  

வாழ்கலகைப பின்னணி, இனம், அரசியல் கவற்றுலம மற்றும் நாடடின் எந்த ேகுதிலயச கசர்ந்தவர் என்ே அலனத்து கேதஙகைளுககு அபோல் 
நாம் அலனவரும் ஒரு வேரிய குடும்ேமாகை உள்கோம். மகைசியா நமது இல்ைமாகும். எனகவ இந்நாடடின் குடிமககைள் என்ே முலேயில் 
இந்த இல்ைம்  அலமதியாகைவும் சுபிடசமாகைவும் இருபேலத உறுதி வசயவது நம் அலனவரின் கை்டலமயாகும்.

சககைாதர,சககைாதரிகைகே!

வோதுத் கதர்தல் முரசு ேைமாகை வகைாட்டத் வதா்டஙகிவிட்டது. அலனவரும் தயாராகை இருபகோம். இவவாண்டு இரண்்டாம் கைாைாண்டில் 
நல்டவேேைாம் என்று கைணிககைபேடும் வோதுத் கதர்தலை எதிர்கநாககை வகைராககைான் கைடசியின் வீரர்,வீராஙகைலனகைள் யாவரும் ஒன்றுேடுவது 
அவசியமாகும். நாடடின் அரசியல் நீகராட்டத்தில் வகைராககைான் ஓர் அர்த்தமுள்ே கைடசியாகைத் திகைழ்வலத இத்கதர்தல் தீர்மானிககைப கோகிேது.
வோதுத் கதர்தலை எதிர்வகைாள்வதற்குத் கதலவயான அலனத்து ஏற்ோடுகைலேயும் வசயயும்ேடி மத்திய வசயைலவ உறுபபினர்கைலே நான் 
ேணித்துள்கேன். கைடசியின் ஒவவவாரு ந்டவடிகலகையும் வவற்றி வேறுவலத உறுதி வசயய கைடசி உறுபபினர்கைள் அலனவரும் வலுவான 
ஒத்துலழபலே வழஙகுவர் என எதிர்ோர்ககிகேன்.

இறுதியாகை, பிேந்துள்ே 2021ஆம் ஆண்டு நமககு, வகைராககைான் கைடசிககு மற்றும் நாம் கநசிககும் கதசத்திற்கு நன்லமயளிககை கவண்டும் என்று 
பிரார்த்தலன வசயகவாம் வாரீர்.

Message by PRESIDENT 
Salam Satu Hati,

Saudara and saudari, first, I would like to congratulate the 
State Liaison Committee for successful completion of the 
State Delegate Conference in 2020. Some of the states held 
the SDC in the usual format with strict compliance to the 
Conditional Movement Control Order’s Standard Operation 
Procedure (SOP) while others conducted the conference 
via virtual SDC. This is the new normal that we need to get 
used to. More importantly, I understand that pertinent issues 
related to the party’s direction and current political agenda 
have been discussed and I really welcome all the suggestions 
and opinions given.

Our country faced many challenges in the last three months 
of 2020, among them were the tests for the stability of 
Perikatan Nasional government, the tabling of the federal 
budget that centered on the people’s welfare, the total number 
of confirmed COVID-19 cases surpassed 100 thousand, 
the sluggish global economy and the ugly propaganda of 
opposition parties. Although we often urge politicians not to 
practice extreme politics, there are still those who are taking 
advantage of current situation to fulfill their political needs. 

On behalf of the party, GERAKAN stands firm with the belief 
that people are the highest institution for a country; their 
security and welfare are the main purview of the government 
system. As a party that practices moderation, GERAKAN 
believes that the security, welfare, and socio-economic 
development of people can only be achieved through a 
constructive approach, thus we must unite in administering 
the country. GERAKAN has organized various programmes 
like relief assistance programmes for the people, forums, talk 
shows, and presentation of research proposals that aimed 
to touch base and resolve current issues and on top of that, 

put forth recommendations that are related to the Budget 
2021 proposal which centred upon the efforts and sacrifices 
of the frontliners in the fight against COVID-19. The Central 
Committee members also constantly in contact with the 
members at every level, academic experts, youths, and the 
public in formulating the the party’s direction so that it is in line 
with the ideology and objectives of the party.

We are a big family, from all layers of the society, regardless 
of racial, gender, political and regional background. Malaysia 
is our home, and it is the responsibility of every citizen to spur 
the torch of unity and make our home peaceful and harmony. 

Saudara and Saudari,

Let’s get ready. The forthcoming elections are imminent. As 
the heroes and heroines of GERAKAN, we must be united in 
preparing for the upcoming general election that could take 
as early as the second quarter of this year. Remember! The 
general election is a matter of life or death for Gerakan. It is 
immensely crucial for all of us. I have instructed the Central 
Committee to execute all relevant programs in preparation for 
the upcoming general election and I hope that all members 
will give their utmost cooperation in ensuring that the success 
of the party moving forward.

Lastly, let us pray that the year of 2021 will bring great fortunes 
for us, GERAKAN, and also Malaysia, our beloved country.

SDR. DR. DOMINIC LAU HOE CHAI
National President of Parti Gerakan Rakyat Malaysia              
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PM Meriahkan Rumah Terbuka GERAKAN
Sempena perayaan Tahun Baharu Cina, GERAKAN telah menjemput Perdana Menteri yang ketika itu, Tun 
Dr. Mahathir Mohamad ke Majlis Rumah Terbuka 
Tahun Baharu Cina PGRM. Kehadiran beliau amat 
bermakna kerana ia merupakan tradisi GERAKAN 
untuk menjemput Perdana Menteri ke Majlis Rumah 
Terbuka Tahun Baharu Cina PGRM setiap tahun 
walaupun GERAKAN bukan lagi ahli gabungan 
pemerintah. Turut hadir untuk memeriahkan majlis 
tersebut ialah isteri Perdana Menteri, Tun Dr. Siti 
Hasmah Mohamad Ali, Menteri Hal Ehwal Ekonomi 
Dato’ Seri Azmin Ali dan isteri beliau Datin Seri 
Shamsidar Taharin. 

Pelancaran Kempen  ‘Satu Hati Lawan COVID-19’
Pada bulan Mac 2020, GERAKAN telah melancarkan kempen ‘Satu Hati Lawan COVID-19’ dalam usaha 
melawan pandemik COVID-19 bersama rakyat. 
Antara agenda dalam kempen ini adalah 
menyediakan peralatan perlindungan diri (PPE) 
kepada barisan hadapan dan menyumbangkan 
RM40,000 untuk golongan berpendapatan rendah 
yang terjejas akibat pandemik. GERAKAN juga 
mengedarkan topeng muka, pembersih tangan 
dan botol air kepada orang ramai.

AprilMac

Januari

Pencapaian Parti GERAKAN 2020
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GERAKAN Sertai Tuntutan Undang-undang 
Perlembagaan Sekolah Vernakular

Pada 12 Februari 2020, Parti GERAKAN telah 
menyertai tuntutan undang-undang yang 
berkaitan dengan cabaran perlembagaan sekolah 
vernakular di Malaysia bersama parti politik lain 
iaitu MCA, MIC dan PBB. Setiausaha Agung Sdr. 
Mak Kah Keong menegaskan bahawa GERAKAN 
sebagai sebuah parti politik berbilang kaum akan 
terus mempertahankan hak semua etnik, ini 
termasuk kedudukan serta pembangunan sekolah 

vernakular.

GERAKAN Perkenalkan SOP ‘Back to Work’
Dan Inisiatif #BforB
Pada bulan April 2020, GERAKAN telah merangka kertas cadangan Prosedur Kendalian Standard ‘Back 

to Work’ yang menyenaraikan langkah-langkah 
yang harus diambil untuk membantu organisasi 
kembali beroperasi susulan pandemik COVID-19. 
Pada bulan yang sama juga, GERAKAN 
telah melancarkan inisiatif #BforB (Business 
for Business) untuk membantu usahawan 
tempatan yang terkesan akibat Perintah Kawalan 
Pergerakan. Inisiatif ini juga berfungsi sebagai 
platform penasihat perniagaan yang bertujuan 
untuk mewujudkan persekitaran yang kolaboratif 
dalam perniagaan di Malaysia.   

Februari

April
Pencapaian Parti GERAKAN 2020
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GERAKAN Umum Sokong YAB Perdana Menteri Dan 
Lancar ‘Projek Meja Komuniti’
Pada bulan Mei 2020, GERAKAN telah mengisytiharkan sokongan penuh terhadap kepimpinan Perdana 
Menteri YAB Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai tanda menghargai kepimpinan beliau dalam memerangi 
wabak COVID-19. Keputusan itu diambil demi 
kepentingan rakyat dan negara. 

Selain itu, untuk membantu golongan B40, 
GERAKAN telah melancarkan ‘Projek Meja 
Komuniti’ dengan menyediakan catuan makanan 
kering. GERAKAN juga  mengedarkan lebih 
1000 pek makanan percuma kepada penghantar 
makanan sebagai tanda terima kasih ke atas 
perkhidmatan mereka ketika tempoh Perintah 
Kawalan Pergerakan. 

Petisyen Bantah Projek Terowong Pulau Pinang
Skandal projek terowong dasar laut Pulau Pinang 
sekali lagi mendapat perhatian setelah bekas 
Menteri Kewangan ditahan susulan kes rasuah. 
Pada 9 Julai 2020, GERAKAN telah melancarkan 
petisyen untuk membantah projek yang bernilai 
RM6.3 bilion itu. GERAKAN meminta Kerajaan 
Pulau Pinang menjelaskan isu dan kontroversi 
melibatkan projek tersebut kerana ia telah 
mencetuskan kebimbangan rakyat. Setelah hampir 
sebulan petisyen itu dimulakan dan ditandatangani 
lebih 1000 orang, GERAKAN telah menyerahkan 
memorandum bantahan projek terowong dasar 
laut kepada Kerajaan Pulau Pinang pada 4 Ogos.

OgosJulai

Mei

8 Gerakan Today



Kempen ‘Demi Rakyat GERAKAN Berjuang,
Bersatu Hati Dan Setia Berkhimat’ Dan Penyertaan
YB A. Sivasubramaniam Ke Dalam GERAKAN 
Pada 4 Jun 2020, GERAKAN melancarkan kempen ‘Demi Rakyat GERAKAN Berjuang, Bersatu Hati dan 
Setia Berkhidmat’ untuk membantu golongan B40, masyarakat kelainan upaya, ibu tunggal serta warga 

emas di Malaysia yang terkesan akibat pandemik 
COVID-19. Sebagai permulaan, GERAKAN telah 
mengagihkan lebih daripada 5000 bungkus 
barangan keperluan asas kepada mereka yang 
memerlukan. 

Pada 20 Jun 2020, GERAKAN telah mengaktifkan 
jentera parti sebagai persiapan untuk menghadapi 
pilihanraya umum yang akan datang. Antara 
kemuncak agenda parti adalah penyertaan Ahli 
Dewan Undangan Negeri (ADUN) Buntong, YB. 
A. Sivasubramaniam ke dalam parti pada 26 Jun. 
Berikutan dengan penyertaannya, GERAKAN kini 
mempunyai satu kerusi DUN di Negeri Perak. 

Pelancaran Jurucakap 5E, Program
‘Pelatih Politik’ Dan ‘GERAKAN Talk Show’
Sebagai persiapan untuk menghadapi pilihanraya umum yang ke-15, GERAKAN telah mengadakan kempen 
pendaftaran ahli baru dan pengambilan ‘Pelatih Politik’ yang terbuka kepada siswazah dan golongan 

belia. Selain itu, GERAKAN juga melancarkan 
mekanisme jurucakap 5E. Tujuannya adalah 
untuk menyampaikan pendapat dan penyelesaian 
tentang isu Ekonomi, Pendidikan, Alam Sekitar, 
Pekerjaan dan Kesetaraan Sosial. Pada tanggal 
25 Ogos 2020, Gerakan telah melancarkan 
program ‘GERAKAN Talk Show’ (GTS) bertujuan 
untuk menyediakan pentas bicara dalam 
membincangkan isu-isu semasa dan memberikan 
cadangan yang konstruktif. Program ini disiarkan 
secara langsung dua minggu sekali melalui media 
sosial Facebook.

Jun

Ogos
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GERAKAN Mahu Sertai PN, Penjualan Kuih Bulan Dan 
Forum Sambutan 50 Tahun Rukun Negara
Pada 13 September 2020, Sdr. Dr. Dominic Lau telah menyatakan hasrat GERAKAN untuk menyertai 
gabungan Perikatan Nasional (PN) yang diterajui oleh Perdana Menteri YAB Tan Sri Muhyiddin Yassin.
 
Selain itu, sempena Perayaan Kuih Bulan, GERAKAN telah melancarkan penjualan kuih bulan yang bertemakan 
‘Demi Rakyat’. Kempen tersebut dijalankan untuk 
mengumpul dana bagi golongan miskin yang 
memerlukan bantuan terutamanya mereka yang 
terjejas akibat wabak COVID-19. 

Pada 20 September 2020, GERAKAN bersama 
Institut SEDAR telah menganjurkan forum 
‘Sambutan 50 Tahun Rukun Negara: Kepercayaan 
kepada Tuhan Memupuk Perpaduan Rakyat 
Sejahtera’ di Menara PGRM Kuala Lumpur. Forum 
tersebut membincangkan prinsip Rukun Negara 
dari perspektif agama yang dimeriahkan dengan 
ucapan e-pelancaran oleh YAB Perdana Menteri 
YAB Tan Sri Muhyiddin Yassin.

Pelancaran Kempen ‘GERAKAN Prihatin Doakan 
Malaysia’ Dan Cadangan Belanjawan 2021
Parti GERAKAN telah melancarkan kempen ‘GERAKAN Prihatin Doakan Malaysia’ pada 1 November 2020 
selaras dengan titah Tuanku Yang di-Pertuan 
Agong kepada rakyat. GERAKAN juga menyeru 
semua ahli partinya untuk berdoa di kediaman atau 
rumah ibadat dan memuat naik gambar yang kreatif 
ke dalam media sosial dengan menggunakan 
hashtag #GerakanPrihatin dan #DoaMalaysia 
sebagai sokongan kepada kempen ini.  

Selain itu, pada 4 November 2020, GERAKAN 
telah membentangkan pandangan dan cadangan 
berhubung Belanjawan Persekutuan 2021 
dengan menekankan lima aspek iaitu kesihatan, 
pendidikan, kewangan, pengangguran dan 
keselamatan. 

DisemberNovember

September
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Petisyen ‘Menunjung Titah Tuanku, Henti Krisis Politik, 
Satu Hati Lawan COVID-19’ Dan Pertandingan Reka 
Bentuk Anime GERAKAN
Pada bulan Oktober 2020, GERAKAN telah melancarkan petisyen atas talian yang bertemakan ‘Menunjung 
Titah Tuanku, Henti Krisis Politik, Satu Hati Lawan COVID-19’ untuk menyampaikan keluhan rakyat yang 

risau dengan segelintir politikus yang berpolitik 
keterlaluan dan mengabaikan kepentingan rakyat. 
Melalui petisyen ini, GERAKAN berharap ahli-
ahli politik untuk segera menghentikan perebutan 
kuasa dan menjana segala tumpuan dalam 
memerangi pandemik COVID-19. 

Selain itu, GERAKAN telah menganjurkan 
Pertandingan Reka Bentuk Anime GERAKAN 
untuk memberi peluang kepada golongan belia 
yang ingin menunjukkan pengurusan inovasi dan 
kreatif. Karya pemenang akan menjadi watak 
Anime yang akan mewakili Parti GERAKAN. 

Normal Baharu Politik Dan
Kempen GERAKAN PRIHATIN
Pada bulan Disember 2020, GERAKAN telah meneruskan Persidangan Perwakilan Negeri (SDC) melalui 
aplikasi Zoom selaras dengan norma baharu. Persidangan dimulakan di negeri Johor, seterusnya di Kedah, 
Pulau Pinang, Selangor, dan akhirnya Kuala Lumpur. 

Pada masa yang sama, Presiden GERAKAN Sdr. 
Dr. Dominic Lau telah mengatakan hasrat parti 
untuk menyertai parti-parti lain dan menubuhkan 
pakatan baharu. Pengumuman akan dibuat pada 
masa yang sesuai diikuti dengan persediaan untuk 
PRU yang akan datang selaras dengan norma 
baharu.

Pada 20 Disember 2020, GERAKAN telah 
melancarkan kempen GERAKAN PRIHATIN 
untuk membantu penjaja dan peniaga tempatan, 
mahasiswa, golongan B40 and ahli parti. Kos 
tajaan kempen ini berjumlah 30 ribu ringgit dan 
dijangka akan memanfaatkan hampir 10 ribu 
orang. Kempen ini akan berlangsung selama 2 
bulan sehingga Februari 2021.

Oktober

Disember
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Parti Gerakan Rakyat Malaysia telah mengadakan kempen ‘GERAKAN Prihatin Doakan Malaysia’ pada 
tanggal 1 November 2020. 

Kempen tersebut bertujuan untuk menggalakkan ahli parti berdoa di kediaman dan rumah ibadat 
mengikut kepercayaan masing-masing, serta memuat naik-kan gambar yang kreatif ke dalam 
media sosial mereka dengan menggunakan hashtag #GerakanPrihatin dan #DoaMalaysia.  
 
Objektif utama kempen tersebut adalah untuk menyatu-padukan kepercayaan kepelbagaian agama dan 
kepercayaan, dan berdoa demi negara tercinta, Malaysia. 

Kempen #DoaMalaysia
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Kita semua perlu bersatu 
bersama parti mengharungi 
segala dugaan dan 
menganggapnya sebagai cabaran 
kepada diri sendiri. Saya yakin sekiranya 
kita semua bersatu padu, kita dapat 
memenangi PRU yang akan datang!

Sdr. Teo Kok Chee
GERAKAN Johor Chairman

JOHOR SDC |  13- 12-2020
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KEDAH SDC |  18- 12-2020

Kita sekarang memikul 
tanggungjawab yang besar 
kerana setelah GERAKAN 
keluar dari Barisan Nasional, 
kita telah mengambil langkah 
untuk menjadi kuasa ketiga.
 

Sdr. Marimuthu Selvan
GERAKAN Kedah Chairman
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Sejak dulu lagi, kita 
mengutamakan hak dan 
kebajikan rakyat. Kita menilai 
keperluan membangkitkan sesuatu isu 
itu dari perspektif dan pandangan rakyat. 
Inilah pendirian kita yang tidak akan 
berubah buat selama-lamanya.

Sdr. Oh Tong Keong
GERAKAN Penang Chairman

PENANG SDC |  20-12-2020
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Malaysians are getting sick of 
the current political scenario.  
They just want to move on 
with their life with the current pandemic 
situation. They may be holding back 
their grievances and grudges now. Be 
prepared, when the pendulum swing, 
they may be looking to reboot and refresh 
their selection. Will we be ready to be 
their choice?

 Sdr. David Ang Chin Tat
 GERAKAN Selangor
 Chairman

SELANGOR SDC |  20-12-2020
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Konsep keMalaysiaan amat 
penting untuk diteruskan, 
dibangkit, dan dilaksanakan 
oleh Parti Gerakan Rakyat Malaysia. 
GERAKAN mempromosi idea 
keMalaysiaan ini dengan harapan dapat 
menyelesaikan masalah politik di negara 
ini dan menggantikan DAP pada PRU 
yang akan datang.

 Sdr. Mak Kah Keong
 GERAKAN Federal Territory  
 Chairman

WILAYAH PERSEKUTUAN SDC |  27-12-2020

Gerakan Today 17



It is the end of the year again. Every 
one that I meet these few weeks comes 
with a question, “What have we done in 
the year 2020?”

Everything seems stagnant, many 
of us did so little things and the time 
flies so fast. Maybe except for politics, 
where there are so many changes. We 
had a change of leadership and even 
the Americans voted to change their 
President.

Despite a year where we did nothing much, it was really tiring. Every single person on this earth has to 
adapt to a life changing scenario. We were forced to change our daily life habits to make sure we stay 
safe and healthy. Many are facing difficult times trying to find ways to survive economically especially 
those who are in the industry which 
is directly affected by the pandemic. 
While many Malaysians were simply 
tired of the political maneuvering that 
has made the nation worse.

Malaysian simply want our lives to be 
better and for the nation to recover from 
the 2020 disaster. It was supposed to 
be a remarkable year, full of hopes and vision. The world was just unfortunate.

Briefly summing up a catastrophic year as we should not harp too much about it because we are 
taught to look and plan forward. Talking about it won’t solve the problems, but planning and executing 
it will only make progress.

While we are trying to cope with the recovery period from the pandemic, adapting to our life and 
work changes, we have to make this a catalyst for 2021 a comeback year. Since we have to make 
changes in our life anyway, why not make it an even better change.

As you are reading this, some of you may know me as one of the political candidates in the last 
general election. I once had this aspiration of being elected as the people’s representative to make 
positive changes in the lives of people as well as the nation. But as we face the political turmoil this 
year, like many Malaysians, I have grown frustrated with the politics. I understand that politics is a lot 
about politicking afterall, but we have too much politics until we are ignoring many important matters.

And that is where I started to delve into different ways on how I can work on my initial ideas, which is 
relevant to my campaign slogan, ‘Better Together’, which I have always believed.

Too big of a dream or 
TOO SMALL OF ACTIONS?

Sdr. Ooi Zhi Yi
Vice President & Pemuda Chief
Parti Gerakan Rakyat Malaysia 

Gerakan Youth
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I have used 2020 to refine what I have always hoped to make better in the community, where some 
of you might think it is too ideal and impossible. Well, I have met enough cynics that have been 
pouring cold water on me.

Putting my notion into several categories, I hope to find some like-minded individuals that could 
come together and work on some of the ideas.

A frequent reader of my articles would know that I have tried to pursue better political culture in our 
country. How we should reduce politicking; less partisanship when it comes to finding solutions to 
problems of the people; matured and constructive criticism and focusing more on people’s participation 
on the government’s decision making process. It seems today that our politics is getting worse off.

Bad politics contribute to bad governance and therefore affects our economy. The pandemic has 
made it even more challenging with the closure of many companies. Since we have to rebuild many 
businesses and industries, we have to take this opportunity to build local brands and products. 
Social enterprise is also an approach that not only makes profit but as part of problem solver to other 

matters that we are facing.

The way we live our lives and the city’s 
infrastructure has always been an issue 
to us. Well, we need to keep developing 
ourselves anyway, hence, we cannot avoid 
finding issues and ways for improvement. 
Penang has been talking about LRT and 
improving public transportation since 

decades ago, and up until today, not even the approval of the project is done. We have numerous 
public spaces, but were not utilised for people as a place to network and communicate. 

Many couldn’t help it but the pandemic has slowed down the environmental concerns of the people 
to pay attention to the health hazards instead. To avoid going outdoors and meeting people; we 
resorted to ordering food deliveries, buying groceries and our necessities online which contributes to 
a huge amount of single-use plastic waste. Even the face mask that we have to change every day is 
producing an enormous amount of waste. As the pandemic problem stabilises, we have to return to 
practicing sustainable habits to compensate for the wastes that we have created. We may also have 
to explore more on urban farming to ensure food security; putting more concerns on climate change 
or perhaps work on a green new deal, that could also assist the economy.

Economy, city and living, sustainability and governance are some of the important aspects that are 
giving us problems of today. If politics cannot work out to deal with the matters that we need to solve, 
can the people come together to strive and make a better place for ourselves? It may be too big of a 
dream, but I believe it all comes to us whether we are taking action or not.

Too big of a dream or 
TOO SMALL OF ACTIONS?
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AKTIVITI AKAN

DATANG!

Persidangan Perwakilan Nasional

Sambutan Tahun Baharu CinaPertandingan Reka Bentuk
Anime GERAKAN

Sambutan Ulang Tahun Ke-53
Parti Gerakan Rakyat Malaysia


