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PENGANTAR

Revolusi Mental merupakan suatu gerakan untuk mendorong terjadi perubahan secara
cepat pada cara pikir, cara kerja, cara hidup dan sikap serta perilaku bangsa Indonesia yang
mengacu nilai-nilai strategis yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong berdasarkan
Pancasila yang berorientasi pada kemajuan, agar Indonesia menjadi negara yang maju,
modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. Revolusi Mental tentu tidak akan berhasil
apabila tidak mendapat dukungan dari semua pihak, baik dari unsur Pemerintah, Swasta
maupun Masyarakat. Oleh karena itu, Revolusi Mental harus menjadi suatu Gerakan
Nasional yang dijalankan secara terus-menerus. Dasar pelaksanaan Revolusi Mental sudah
dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2016 tentang
Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan ini menjadi komitmen bersama untuk
menjalankannya sebaik mungkin.
Berdasarkan Perpres Nomor 61 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Kemenko PMK bekerja sama dengan lima
Kementerian selaku Koordinator Program Gerakan (KPG) Revolusi Mental berupaya
melaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada laporan ini, dijelaskan
mengenai realisasi pelaksanaan program hingga pencapaiannya dalam kurun waktu satu
tahun selama tahun 2020 dengan mengacu pada target dimaksud. Kontribusi data dan
informasi dari berbagai pihak dalam penyusunan laporan ini sangat berperan. Untuk itu,
kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Pelaksanaan Revolusi Mental
Tahun 2020 ini dapat bermanfaat memberikan informasi guna perbaikannya ke depan.
Jakarta, 27 Desember 2020
Asisten Deputi Revolusi Mental,

R. Alfredo Sani Fenat
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BAB I
PENDAHULUAN
1. Gambaran Umum
Revolusi Mental merupakan seatu gerakan bersama untuk membangun mental dan
karakter bangsa guna menuju kearah perubahan yang lebih baik ditengah kondisi bangsa
Indonesia yang sedang menghadapi berbagai dinamika masalah sosial, baik penyelenggara
negara, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat harus berpartisipasi membangun
bangsa yang lebih bermartabat, maju, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila.
Untuk mewujudkan perubahan mental dan karakter bangsa Indonesia, Presiden Joko
Widodo menetapkan Inpres Nomor 12 tahun 2016, tentang Gerakan Nasional Revolusi
Mental untuk mengubah cara pandang, cara kerja dan cara berpikir dalam rangka
memperbaiki mental atau karakter bangsa Indonesia yang berintergritas, etos kerja dan
semangat gotong royong. Gerakan ini berperan untuk membangkitkan kesadaran dan
membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan
kekuatan besar untuk berprestasi tinggi dan produktif sehingga bisa menjadi bangsa yang
maju dan berdaya saing.
Sesuai dengan Inpres No 12 tahun 2016 dan RPJMN 2020-2024 yang dituangkan ke
dalam bentuk Perpres Nomor 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun
2020. Berdasarkan amanat tersebut, Revolusi Mental memiliki Program Prioritas Revolusi
Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa yang diarahkan untuk mencapai
sasaran semakin mantapnya internalisasi nilai esensial Revolusi Mental (integritas, etos
kerja, gotong royong) untuk memperkokoh karakter dan jati diri bangsa. Di dalamnya
terdapat program Penguatan dan Pengembangan Gugus Tugas Revolusi Mental,
Penguatan Pusat Perubahan GNRM di daerah serta Diseminasi Gerakan Nasional Revolusi
Mental. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi
penanggungjawab pelaksana tiga program tersebut.
Dalam pelaksanaanya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan berkolaborasi dengan Koordinator Pelaksana Program (KPG) yaitu
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi koordinator
Gerakan Indonesia Melayani, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan
Keamanaan koordinator Gerakan Indonesia Tertib, Kementeraian Koordinator Bidang
Perekonomian koordinator Gerakan Indonesia Mandiri dan Kementerian Dalam Negeri
koordinator Gerakan Indonesia Bersatu. Dalam pelaksanaan RKP tahun 2020 dihadapkan
dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebakan adanya banyak hambatan dan
kendala dalam pelaksanaan program, khususnya terkait pelaksanaan kegiatan yang sifatnya
melibatkan banyak orang melalui proses tatap muka (offline).
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Namun ditengan adanya pandemic Covid-19 program Revolusi Mental tetap
berjalan sesuai dengan kondisi yang ada. Terkait dengan capaian pelaksanaan program
Revolusi Mental 2020-2024 akan dijelaskan secara detail melalui laporan Revolusi Mental
tahun 2020 berikut.
2. Tujuan
1.
2.
3.

Memberikan informasi hasil capaian pelaksanaan program Revolusi Mental sesuai
dengan RKP Tahun 2020;
Menjadi bahan refleksi dan evaluasi terkait peningkatan pelaksanaan program
Gerakan Nasional Revolusi Mental pada periode berikutnya.
Memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan Revolusi Mental
tahun 2021.

3. Dasar Hukum
a.

Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
Presiden telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan
Nasional Revolusi Mental sebagai dasar pelaksanaan Revolusi Mental. Penetapan
Inpres ini dapat memperkuat peran nyata seluruh elemen bangsa untuk mendorong
terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, untuk mewujudkan kehidupan
berbangsa dan bernegara yang maju, modern, dan berkeadilan.

b. Perpres No 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
Revolusi Mental telah ditetapkan sebagai Prioritas Nasional ke-4 dalam RPJMN 20202024 dan merupakan sebagai bentuk gerakan kebudayaan yang memiliki kedudukan
penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang,
sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
c. Perpres No 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Berdasarkan amanat Perpres No 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) 2020, Revolusi Mental memiliki Program Prioritas Revolusi Mental,
Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa yang diarahkan untuk mencapai
sasaran semakin mantapnya internalisasi nilai esensial Revolusi Mental (integritas,
etos kerja, gotong royong) untuk memperkokoh karakter dan jati diri bangsa. Dalam
RKP tersebut terdapat program Penguatan dan Pengembangan Gugus Tugas
Revolusi Mental, Penguatan Pusat Perubahan GNRM di daerah serta Diseminasi
Gerakan Nasional Revolusi Mental.
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BAB II
CAPAIAN REVOLUSI MENTAL DALAM RKP TAHUN 2020
1. Penguatan dan Pengembangan Gugus Tugas Nasional GNRM
Terdapat tiga gugus tugas yang perlu dikuatkan antara lain Gugus Tugas
Nasional, Gugus Tugas Kementerian/Lembaga dan Gugus Tugas Daerah. Terkait
dengan capaiannya pada tahun 2020 dapat dilihat dari grafik berikut:

Gambar 1.1 Capaian Penguatan Gugus Tugas GNRM
Berdasarkan hasil capaian RKP Tahun 2020 untuk program penguatan dan
pengembangan gugus tugas mencapai hasil 71, 28 persen. Hal tersebut menandakan
bahwa diperlukan dorongan yang kuat oleh Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental
kepada seluruh K/L/D untuk membentuk dan menguatkan gugus tugas sesuai dengan
tupoksi intansi masing-masing dalam melaksanakan program Revolusi Mental. Terlebih
yang menjadi perhatian adalah pembentukan gugus tugas di tingkat K/L dan
Kabupaten/Kota.
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a. Gugus Tugas Nasional (GTN)
Sesuai dengan Inpres Nomor 12 tahun 2016 tentang GNRM, Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertugas melakukan
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan GNRM, menyusun dan
menetapkan Peta Jalan, maupun pembentukan dan penetapan Gugus Tugas
GNRM, serta pelaporan hasil pelaksanaan GNRM kepada Presiden.
Berdasarkan Kepmenko PMK Nomor 20 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Nasional GNRM 2020-2024, struktur organisasi GTN terdiri dari Tim Pengarah, Tim
Ahli dan Tim Pelaksana. Program kerja GTN diarahkan untuk melaksanakan 6
(enam) Kegiatan prioritas pada RPJMN 2020-2024. Seluruh kegiatan yang
dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan capaian ICRM 74,3 % pada tahun
2024.
b. Gugus Tugas Kementerian/Lembaga
Terkait dengan pelaksanaan GNRM di tingkat Kementerian/Lembaga ditetapkan
melalui Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Gugus Tugas tersebut berperan untuk
merumuskan kebijakan dan melaksanakan program/kegiatan GNRM di tingkat
kementerian/lembaga. Terkait dengan Kementerian/Lembaga yang sudah
membentuk gugus tugas maupun pokba sebanyak 8 dari 86 Kementerian/Lembaga
yang ada. Hal ini tentu saja membutuhkan komitmen untuk para Menteri dan Kepala
Lembaga dalam melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan
membentuk gugus tugas Revolusi Mental tingkat Kementerian/Lembaga.
c. Gugus Tugas Daerah
Dalam pelaksanaan GNRM di daerah, Menteri Dalam Negeri
mengkoordinasikan pembentukan, pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan gugus
tugas GNRM di setiap provinsi dan setiap kabupaten/kota. Terkait dengan
pelaksanaan GNRM 2020 di daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota harus
membentuk Gugus Tugas Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur,
Keputusan Bupati, dan Keputusan Walikota. Saat ini Provinsi yang sudah
membentuk Gugus Tugas Revolusi Mental sebanyak 29 provinsi dari 34 provinsi
atau sekitar 85,29%), sementara Kabupaten/Kota yang sudah membentuk Gugus
Tugas Revolusi Mental sebanyak 96 dari 514 kabupaten/kota atau sekitar 18,67%
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2. Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Revolusi Mental
Pada capaian dalam RKP tahun 2020 tentang penguatan pusat-pusat perubahan
telah dilaksanakan di 17 daerah dengan capaian sebesar lebih dari 100 persen.
Pelaksanaanya didominasi oleh Gerakan Indonesia Bersih sebanyak 10 aksi, Gerakan
Indonesia Bersatu sebanyak 8 aksi, Gerakan Indonesia Mandiri sebanyak 7 aksi,
Gerakan Indonesia Tertib sebanyak 3 aksi, dan tidak ada Gerakan Indonesia Melayani.

Penguatan Pusat Perubahan GNRM
12
10

8
6
4
2
0
Melayani

Bersih

Tertib

Mandiri

Bersatu

Gambar 1.2
Capaian Pelaksanaan Penguatan Pusat Puerbahan di Daerah
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a.

Pelaksanaan Revolusi Mental di Provinsi Nusa Tenggara Timur
1)

Fokus Kegiatan
Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemaparan dan diskusi tentang penguatan
gugus tugas Revolusi Mental Provinsi NTT, Revolusi Mental sebagai Prioritas
Nasional, Rencana Aksi Revolusi Mental Provinsi NTT.

Gambar 2.1
Penguatan Gugus Tugas GNRM Provinsi NTT
2) Capaian Pelaksanaan
Gugus Tugas GNRM Provinsi NTT telah dibentuk pada Bulan Januari
2020 dengan SK Gubernur NTT Nomor 24 Tahun 2020. Sebanyak 100 orang dari
berbagai unsur sebagai pelaksana GNRM Provinsi NTT dapat memahami esensial
Revolusi Mental sebagai program prioritas nasional dan berkomitmen mendukung
gerakan tersebut melalui alokasi anggaran dan kebijakan dalam mendorong
Kota/Kabupaten membentuk GTD. Tersusunnya rencana aksi pelaksanaan GNRM
Provinsi NTT tahun 2021 meliputi:
a) Aksi nyata NTT Melayani terdiri dari rencana program optimalisasi
penggunaan tanda tangan elektronik dan pelayanan perijinan online:
b) Aksi nyata NTT Bersih terdiri dari rencana program sosialisasi dan penilaian
pelaksanaan eco-office dan sosialisasi pengelolaan sampah lingkungan
c) Aksi nyata NTT Tertib terdiri dari rencana program operasi penertiban dan
penegakkan hukum, sosialisasi keselamatan lalu lintas, pengawasan
terhadap pelaksanaan pengujian kendaran bermotor;
d) Aksi nyata NTT Mandiri terdiri dari rencana program gerakan masyarakat
agrobisnis jagung, pelatihan kewirausahaan anggota koperasi, UMKM dan
wirausaha pemula serta pelatihan pemuda kreatif dibidang kerajinan tangan,
pengelolaan hasil perikanan dan pangan;
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e) Aksi nyata NTT Bersatu terdiri dari rencana program festival budaya antar
etnis NTT dan etnis Nusantara, harmoni Pancasila dan penyusunan modul
pendidikan wawasan kebangsaan
3) Tindak Lanjut
a)

b)
c)

Diperlukan penyelarasan rencana aksi dan program Revolusi Mental antara
Pemerintah Provinsi NTT dengan rencana aksi dan program Revolusi Mental
di tingkat pusat melalui koordinasi bersama Gugus Tugas Nasional (GTN)
Revolusi Mental;
Kabupaten/kota yang belum membentuk gugus tugas GNRM segera
membentuk gugus tugas dan melaksanakan program GNRM.
Program Revolusi Mental di Provinsi NTT dapat berjalan dengan maksimal,
apabila ada pengarusutamaan ke dalam berbagai program/kegiatan RPJMD
masing-masing kabupaten/kota di Provinsi NTT secara berkesinambangan.

b. Pelatihan Bela Negara Bagi Generasi Muda Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat
1)

Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 -21 Oktober 2020 bertempat
di Hotel Mifan, Kota Padang Panjang yang diikuti oleh 100 orang peserta dari
kalangan Generasi Muda Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Maksud
diselenggaraan kegiatan Pelatihan Bela Negara Bagi Generasi Muda ini adalah
untuk meningkatkan pemahaman bagi Generasi Muda Kabupaten/Kota
Sumatera Barat tentang pentingnya kesadaran Bela Negara bagi setiap warga
negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pelatihan
Bela Negara Bagi Generasi Muda untuk membentuk kualitas pribadi dan prilaku
yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945, dalam menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara
serta adanya upaya reaktualisasi semangat bela negara bagi peserta dan
dikembangkan pada lingkungan masyarakat yang lebih luas. Penyelenggaraan
kegiatan bela negara ini disampaikan ke dalam bentuk materi yang memuat
tentang nilai nasionalisme dan patriotisme dikalangan generasi muda.
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Harapannya generasi muda dapat berperan dalam mempertahankan
NKRI dan mempersiapkan generasi muda agar mempunyai semangat
kebangsaan yang dapat menampilkan kemampuan awal bela negara dan
meningkatnya budaya gotong royong sebagai salah satu nilai strategis
instrumental dari Revolusi Mental.

Gambar 2.2 Pelaksanaan Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat

2) Capaian Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan ini memberikan pemahaman dan meningkatkan rasa, paham dan
semangat kebangsaan bagi seluruh lapisan sosial masyarakat yang dapat
menampilkan kemampuan awal bela negara dan meningkatnya budaya gotong
royong. Selain itu kegiatan ini bermanfaat untuk menumbuhkembangkan semangat
kebersamaan bagi setiap warga negara sebagai tanggung jawab sebagai bagian dari
komponen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
didorong oleh kesadaran dan semangat berbangsa dan bernegara. Tersedianya
sumber daya manusia sebagai pendorong penguatan daya rekat sosial dan
kebhinekaan dalam persatuan.
3) Rencana Tindak Lanjut
Perlu mewadahi kader-kader yang telah diberikan materi penguatan pelatihan
bela negara sebagai upaya menjadi agen perubahan Revolusi Mental membangun
semangat nasionalisme dan persatuan kesatuan di masyarakat.
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c. Pembentukan Gugus Tugas GNRM di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat
1) Pelaksanaan Kegiatan
Pembentukan Gugus Tugas GNRM di Kabupaten Tanah Datar
dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di Hotel Emersia,
Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman
dasar kepada seluruh peserta dan dilanjutkan dengan melakukan diskusi
terpumpun untuk menyusun rencana aksi pelaksanaan GNRM. Sebanyak 100
peserta yang mengikuti kegiatan yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Tanah
Datar yang bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan dalam rangka menindaklanjuti Inpres nomor 12 tahun
2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Gambar 2.3 Pembentukan Gugus Tugas GNRM Kabupaten Tanah Datar
2) Capaian Pelaksanaan Kegiatan
Seluruh peserta mendapatkan pemahaman terkait implementasi aksi nyata
GNRM yang dapat di terapkan di Kabupaten Tanah Datar. Rencana program yang
bersifat konkret yang mencerminkan lima dimensi gerakan Revolusi Mental yaitu
Tanah Datar Melayani, Tanah Datar Bersih, Tanah Datar Tertib, Tanah Datar Mandiri
dan Tanah Datar Bersatu. Selanjutnya telah disusun rencana aksi pelaksanaan
GNRM melalui pelaksanaan diskusi kelompok yang melibatan seluruh peserta
berdasarkan lima dimensi GNRM. Beberapa rencana program yang dapat disusun
yaitu:

9

a) Aksi Nyata Tanah Datar Melayani meliputi bimbingan teknis SDM untuk instansi
dan perangkat nagari terkait pemahaman IT, pendidikan dan pelatihan pelayanan
front office, dan peningkatan pelayanan jaminan kesehatan;
b) Aksi Nyata Tanah Datar Bersih meliputi pembinaan mental peduli lingkungan,
peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan
membuat bank sampah, pelatihan pengelolaan sampah, pembudayaan perilaku
hidup bersih dan sehat, dan edukasi peduli sampah anak usia dini;
c) Aksi Nyata Tanah Datar Tertib meliputi gerakan tertib protokol kesehatan, gerakan
tertib pemakaian aset kendaraan dinas, gerakan tertib berlalu lintas, dan gerakan
tertib seragam kedinasan;
d) Aksi Nyata Tanah Datar Mandiri meliputi sosialisasi tentang pentingnya
pemeliharaan ekosistem ikan bilih, pelatihan kepada nelayan untuk penangkapan
ikan yang ramah lingkungan, dan pelatihan peningkatan kompetensi bagi PPL dan
petani;
e) Aksi Nyata Tanah Datar Bersatu meliputi gerakan memakmurkan masjid dan
surau, gerakan ketahanan keluarga, gerakan implementasi ABS-SBK (adat
basandi syarak-syarak basandi kitabullah), dorongan untuk memasukan mulok
ABS-SBK di sekolah, dan pelestarian baju adat kurung basiba dan taluak balango.
3) Rencana Tindak Lanjut
1)

2)

3)
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Kepala daerah Kabupaten Tanah Datar harus berkomitmen untuk membentuk
Gugus Tugas GNRM yang ditindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi yang
sesuai dengan nilai Revolusi Mental;
Telah dilakukan upaya untuk mengukur capaian program GNRM melalui Indeks
Capaian Revolusi Mental, (ICRM) hasil kerjasama Kemenko PMK dan Badan Pusat
Statistik pada tahun 2018;
Permasalahan dalam Gugus Tugas Daerah diantaranya belum semua provinsi
membentuk gugus tugas daerah GNRM, minimnya anggaran untuk program dan
kegiatan gugus tugas, dan masih banyaknya program dan kegiatan di daerah yang
belum sejalan dengan GNRM.

d. Pembentukan Gugus Tugas GNRM di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera
Barat
1)

Pelaksanaan Kegiatan
Pembentukan Gugus Tugas GNRM di Kota Padang Panjang
dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di Hotel Mifan, Kota
Padang Panjang. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang melakukan kegiatan
FGD Pembentukan Gugus Tugas GNRM Kota Padang Panjang sebanyak 100
orang peserta yang berasal dari berbagai OPD Kota Padang Panjang. Kegiatan
sebagai amanat Gubernur Sumatera Barat dalam melaksanakan RPJMN Tahun
2020-2024 serta amanat Inpres No. 12 Tahun 2016 tentang gerakan Nasional
Revolusi Mental. Dilaksanakan diskusi antar seluruh pemangku kepentingan
terkait 5 gerakan Revolusi Mental antara lain: Padang Panjang Bersih, Padang
Panjang Tertib, Padang Panjang Melayani, Padang Panjang Mandiri, Padang
Panjang Bersatu. Berdasarkan hasil diskusi tersebut maka dihasilkan rencana
aksi yang mencerminkan lima dimensi gerakan Revolusi Mental.

Gambar 2.4. Pelaksanaan GNRM di Kota Padang Panjang
2) Capaian Pelaksanaan Kegiatan
Peserta mendapatkan pemahaman terkait implementasi GNRM yang
dapat diterapkan di Kota Padang Panjang. Telah disusun rencana aksi program
yang mencerminkan lima gerakan Revolusi Mental di Kota Padang Panjang antara
lain:
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a)

b)
c)

d)

e)

Padang Panjang Melayani: peningkatan kemampuan pelayanan bagi ASN di
lingkungan pemerintah daerah Kota Padang Panjang dan peningkatan pelayanan
jaminan kesehatan.
Padang Panjang Bersih: PHBS Kota Padang Panjang, pelatihan pengelolaan bank
sampah.
Padang Panjang Tertib: Gerakan tertib protokol kesehatan, gerakan tertib
pemakaian aset kendaraan dinas, gerakan tertib berlalu lintas, dan gerakan tertib
seragam kedinasan;
Padang Pajang Mandiri: Pendampingan dan memfasilitasi pemuda dalam
pengembangan usaha kecil dan mikro (UMKM), dan pelatihan peningkatan
kompetensi bagi PPL dan petani;
Padang Panjang Bersatu: Penguatan kebersatuan melalui forum kerukunan umat
beragama (FKUB), penguatan ketahanan keluarga.

3) Rencana Tindak Lanjut
a) Komitmen Walikota Padang Panjang untuk membentuk Gugus Tugas Daerah
dengan menindaklanjuti desain program/kegiatan berupa rencana aksi yang sesuai
dengan nilai Revolusi Mental;
b) Kegiatan Gugus Tugas Revolusi Mental Kota Padang Panjang harus disinkronkan
dengan arah kebijakan dan strategi Revolusi Mental dalam RPJMN Tahun 20202024 serta melihat permasalahan yang terdapat di Kota Padang Panjang.
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e. Pelaksanaan GNRM di Kabupaten Manggarai Barat
1) Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Kabupaten
Manggarai Barat dilaksanakan dengan beberapa agenda kegiatan antara lain:
a) Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental Kabupaten Manggarai Barat
Kegiatan ini merupakan komitmen Kabupaten Manggarai Barat dalam
melaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Kegiatan ini menyasar seluruh
pemangku kepentingan yang ada di dalamnya seperti aparatur pemerintah, dunia
usaha, akademisi dan masyarakat dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang
yang bertujuan untuk mengubah mental, karakter dan komitmen menuju
perubahan yang lebih baik dalam rangka mendukung realisasi destinasi wisata
super premium Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Gambar 2.5 Pelaksanaan Penguatan Gugus Tugas GNRM
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b) Dialog Prilaku Hidup Bersih, Sehat dan Tertib di Kalangan Generasi Muda,
Kabupaten Mangarai Barat
Sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam kegiatan GNRM di Kabupaten
Manggarai Barat dilaksanakan kegiatan dialog perilaku pola hidup bersih dan sehat
dengan melibatkan 50 orang perwakilan pemuda. Pemuda-pemuda ini diberikan
arahan dan materi supaya memahami makna nilai Revolusi Mental terutama dalam
menjaga pola hidup bersih dan sehat serta tertib terhadap protol kesehatan di masa
pandemik covid-19. Melalui kegiatan ini pemuda diajak untuk menjadi agen
perubahan Revolusi Mental yang memberikan dampak positif kepada masyarakar.

Gambar 2.6
Dialog peningkatan prilaku PHBS dan tertib di kalangan pemuda
b. Dialog dengan Pelaku UMKM di Sektor Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat
Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan edukasi kepada 50
pelaku UMKM yang ada pada sektor pariwisata khususnya yang terdampak akibat
pengaruh pandemi Covid-19. Peserta mendapatkan solusi yang sifatnya
membangun tertutama strategi pengembangan produk berbasis digital yang
selanjutnya dapat dipraktikkan untuk perkembangan produktivitas mereka ditengah
pandemi.
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Gambar 2.7 Dialog peningkatkan pelaku UMKM di masa Pandemi
2) Capaian Pelaksanaan
Pembentukan Gugus Tugas GNRM Kabupaten Manggrai Barat ini memberikan
kontribusi untuk mempermudah menggerakan seluruh pemangku kepentingan dalam
koordinasi pelaksanaan GNRM. Maka dari itu sebagai tindak lanjut pelaksanaan GNRM
Kabupaten Manggarai Barat, dilaksanakan diskusi untuk menyusun rencana aksi
gerakan Revolusi Mental meliputi Manggarai Melayani, Manggarai Bersih, Manggarai
Tertib, Manggarai Mandiri dan Manggarai Bersatu. Berdasarkan hasil diskusi
dihasilkan rencana aksi program GNRM di Kabupaten Manggarai Barat antara lain:
a) Aksi untuk Manggarai Melayani meliputi sosisalisasi dan pelatihan untuk ASN
untuk meningkatkan manajemen pelayanan serta memberikan reward and
punishment untuk ASN dalam pelayanan publik;
b) Aksi untuk Manggarai Bersih meliputi memberikan pelatihan kepada petugas
kebersihan untuk pengelolaan sampah;
c) Aksi untuk Manggarai Tertib meliputi sosialisasi pembinaan dan himbauan PKL
serta menyiapkan lokasi khusus untuk PKL;
d) Aksi untuk Manggarai Mandiri meliputi pembentukan asosiasi usaha kelompok
masyarakat dan pembentukan regulasi untuk mengontrol harga pasar;
e) Aksi untuk Manggarai Bersatu meliputi sosialisasi peningkatan toleransi terhadap
siswa di lingkungan sekolah.
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Aksi nyata yang telah dilakukan berupa sosialisasi prilaku PHBS dan tertib di
masa pandemic telah memberikan pemahaman dan menciptaka kader generasi muda
yang mampu menciptakan karya-karya kreatif, memberikan informasi yang akurat
kepada masyarakat, untuk menciptakan pemahaman bagi masyarakat tentang
berprilaku hidup bersih dan sehat dan tertib protokol kesehatan di masa pandemi. Pada
aksi nyata dialog dengan para pelaku UMKM pada sektor pariwisata, peserta
mendapatkan manfaat berupa motivasi, edukasi dan strategi tentang pengelolaan dan
pengembangan usaha sehingga mampu meningkatkan kemampuan untuk
membangun kompetensi, daya saing, inovasi serta kreativitas produk usaha guna
mendukung terwujudnya destinasi super premium Kabupaten Manggarai Barat.
3) Rencana dan Tindak Lanjut
Adapun rencana dan tindak lanjut terkait pelaksanaan GNRM di Kabupaten
Manggarai Barat, antara lain:
1)

2)
3)
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Diharapkan adanya komitmen oleh seluruh pemangku kepentingan yang
ditindaklanjuti dengan pelaksanaan rencana aksi ke dalam bentuk aksi nyata
yang mencerminkan lima dimensi Revolusi Mental.
Selain itu perlu memfasilitasi generasi muda untuk menjadi agen perubahan di
masa pandemik Covid-19.
Dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara seluruh asosiasi usaha,
pemerintah daerah untuk mendukung pelaku UMKM dalam mengembangkan
inovasi dan kreativitas guna mendukung Labuan bajo, Kabupaten Manggarai
Barat sebagai destinasi super premium.

f.

Pelaksanaan GNRM di Kota Pekalongan
1) Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan GNRM di Kota Pekalongan dilaksanakan dengan
adanya kunjungan Menko PMK untuk memberikan arahan terkait dengan
implementasi Revolusi Mental di masa pandemik covid-19 dan Program Keluarga
Harapan (PKH) yang dilaksanakan pada hari selasa, 29 September 2020 bertempat
di Hotel Horison Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam kegiatan ini, Menko PMK
memberikan arahan terhadap 100 peserta Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan
sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Selain memberikan arahan Menko PMK
juga memberikan penghargaan kepada keluarga di Program Keluarga Harapan
(PKH) yang telah mampu mengoptimalkan bantuan untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial melalui pemantaan pelayanan sosial dasar kesehatan,
pendidikan dan kesejahteraan. Para penerima bantuan PKH pada masa pandemi
diajak untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui penerapan
perilaku pola hidup bersih dan sehat melalui gerakan 3 M (mencuci tangan,
menggunakan masker, menjaga jarak) dan tertib terhadap protokol kesehatan
pemerintah.
2) Capaian Pelaksanaan
Sebanyak 100 orang dari unsur keluarga PKH, Organisasi Perangkat
Daerah, BUMN, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat umum
telah mendapatkan arahan terkait dengan peran penting dari bantuan PKH dalam
mewujudkan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan miskin serta pentingnya
untuk penerapan pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi. Terkoordinasinya
pelaksanaan program keluarga harapan dan pelaksanaan GNRM pada masa
pandemi Covid-19, khususnya Gerakan Indonesia Bersih dan Tertib di Kota
Pekalongan, sebagai upaya memberikan kesadaran terhadap seluruh masyarakat
tentang pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk masyarakat
serta mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
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Gambar 2.8 Kunjungan Kerja Kemenko PMK, di Kota Pekalongan

3. Rencana Tindak Lanjut Program
Diperlukan sinergi antara pemerintah Kota Pekalongan dengan masyarakat dari
berbagai kalangan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih yaitu
mematuhi protokol kesehatan melalui gerakan 3M (menggunakan masker, mencuci
tangan, dan menjaga jarak), serta optimalisasi penegakan displin tertib terhadap
protokol kesehatan yang melibatkan berbagai komunitas dan penggiat media sosial.
Optimalisasi peningkatan pemanfaatan program PKH di masa Pandemi Covid-19,
sebagai upaya untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan
kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan
sosial nasional, khususnya di Kota Pekalongan.
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g. Aksi Nyata Milenial Bersih-Bersih Pantai di Kota Manado
1)

Pelaksanaan Kegiatan
Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Manado dilaksanakan melalui
aksi nyata bersih-bersih pantai yang dilaksanakan pada tanggal 17 dan 21 November
2020. Kegiatan ini diikuti oleh 184 orang, yang terdiri dari mahasiswa, peserta dari
instansi OPD, TNI di Kota Manado. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan
Revolusi Mental untuk Millenial yang digagas oleh Badan Kesbangpol Provinsi
Sulawesi Utara. Kegiatan yang hanya dapat dilaksanakan dan dibantu penyediaan
alat oleh Kemenko PMK yaitu pada kegiatan Aksi Nyata Milenial Bersih-Bersih Pantai
dan Kota Manado tanggal 17 dan 21 November 2020 di Kota Manado. Kegiatan ini
merupakan kegiatan diseminasi berupa Aksi Nyata Bersih-Bersih untuk
menggerakkan dan menggiatkan para milenial Sulawesi Utara akan sadarnya bersihbersih lingkungan bagi masa depan Sulawesi Utara.

Gambar 2.9 Aksi Bersih di Seputaran Pantai Kota Manado
2) Capaian Pelaksanaan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh elemen bangsa akan arti
pentingnya Revolusi Mental Indonesia khususnya Gerakan Indonesia Bersih.
Meningkatkan dan menggerakan pemahaman Milenial terutama siswa dan
mahasiswa untuk mengelorakan Gerakan Nasional Revolusi Mental khususnya
Gerakan Indonesia Bersih. Terwujudkan kondisi pantai dan lingkungan sekitar di
sepanjang Kota Manado yang bersih dan bebas dari sampah
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3) Tindak Lanjut
Kegiatan aksi bersih-bersih pantai di Kota Manado ini diharapkan menjadi langkah
awal untuk melaksanakan gerakan Revolusi Mental di Kota Manado yang selanjutnya
dapat dilaksanakan aksi nyata GNRM yang lainnya, dan mencerminkan lima dimensi
gerakan Revolusi Mental.
h. Kegiatan GNRM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
1) Pelaksanaan Kegiatan
a)

Dialog Model Inovasi Pengelolaan Sampah Sebagai Wujud Implementasi
Gerakan Indonesia Bersih
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari rabu, 14 Oktober 2020 yang bertempat di
Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Kegiatan ini di ikuti oleh 50 orang
peserta yang terdiri dari kelompok pengelolaan sampah, aktivis lingkungan,
penggerak PKK dan LSM Perempuan. Dalam kegiatan ini dijelaskan berbagai
upaya inovasi tentang pengelolaan sampah.

Gambar 2.10 Kegiatan Dialog Inovasi Pengolahan Sampah, di Provinsi DIY
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b) Sosialisasi Peningkatan Solidaritas Masyarakat dalam Menghadapi
Covid-19 Sebagai Implementasi Gerakan Indonesia Bersatu
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020, bertempat
di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Kegiatan ini di ikuti oleh 50 orang
peserta yang terdiri komunitas masyarakat digital jogja dan aktivis media sosial.
Materi kegiatan ini mengenai solidaritas masyarakat dalam menghadapai
covid-19 di Yogyakarta.

Gambar 2.11 Kegiatan Guyub Warganet di Provinsi DIY
c) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Menghadapi Covid-19
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari kamis, 15 Oktober 2020 berlokasi di Hotel
Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Kegiatan ini di ikuti oleh 50 orang peserta yang
terdiri dari kelompok milenial dan generasi muda. Materi kegiatan ini mengenai
penerapan protokol kesehatan dalam menghadapi covid-19 bagi generasi
muda.

Gambar 2.12 Dialog Millenial DIY
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d) Sosialisasi Kewirausahaan Sosial Solusi Pengembangan Ekonomi di Masa
Pandemi
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari kamis, 15 Oktober 2020 bertempat di Hotel
Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Kegiatan ini di ikuti oleh 50 orang peserta yang
terdiri dari pelaku usaha dan UMKM. Materi kegiatan ini mengenai
kewirausahaan sosial sebagai alternatif dalam pengembangan ekonomi di masa
pandemi.

Gambar 2.12 Dialog Kewirausahaan Sosial pada Masa Pandemi, di DIY
2) Capaian Pelaksanaan
a) Dialog Model Inovasi Pengelolaan Sampah Sebagai Wujud Implementasi
Gerakan Indonesia Bersih
Sebanyak 50 orang peserta yang terdiri dari kelompok pengelolaan sampah,
aktivis lingkungan, penggerak PKK dan LSM Perempuan mengikuti sosialisasi
inovasi pengelolaan sampah. Peserta mendapatkan ilmu tambahan dari para
narasumber dan dapat mengadopsi ke dalam komunitas mereka sehingga dapat
membentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan
dapat memanfaatkan sampah melalui model inovasi pengelolaan sampah.
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b) Sosialisasi Peningkatan Solidaritas Masyarakat dalam Menghadapi Covid-19
Sebanyak 50 orang peserta yang terdiri komunitas masyarakat digital
jogja dan aktivis media sosial mendapat pemahaman tentang upaya untuk
meningkatkan solidaritas kemasyarakatan dalam menghadapi pandemik Covid-19
melalui implementasi Gerakan Indonesia Bersatu. Peserta memahami dan
berkomitmen untuk melakukan bentuk aksi nyata dan memperkuat solidaritas
masyarakat dalam menghadapi covid-19.
c) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Menghadapi Covid-19
Sebanyak 50 orang peserta yang terdiri dari kelompok milenial dan
generasi muda mendapatkan pemahaman tentang penerapan protokol kesehatan
di masa pandemi Covid-19 sebagai bentuk implementasi Gerakan Indonesia
Tertib. Peserta memahami dan berkomitmen untuk melakukan bentuk aksi nyata
dan memperkuat solidaritas masyarakat dalam menghadapi covid-19.
d) Sosialisasi Kewirausahaan Sosial Solusi Pengembangan Ekonomi di Masa
Sebanyak 50 orang peserta yang terdiri dari pelaku usaha dan UMKM
mendapat pemahaman terkait solusi pengembangan ekonomi di masa pandemi.
Peserta mampu meningkatkan kapasitasnya agar bisa mengelola usahanya
berbasis kewirausahaan sosial.
e) Rencana Tindak Lanjut Program
Diharapkan DIY menjadi daerah yang dapat mempertahankan performanya
dalam menjaga kebersihan dan menjadi daerah percontohan misalnya sampah
desa hendaknya selesai di desa. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan
komunikasi yang lebih baik kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami
upaya dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Memaksimalkan forum
mahasiswa daerah dalam mensosialisasikan protokol kesehatan di ruang publik.
Meningkatkan peran Gugus Tugas Daerah agar dapat berjalan lagi untuk
mendukung perubahan yang ada di masyarakat serta diharapkan melalui kegiatan
ini masyarakat dapat didorong untuk mengapresiasi hasil usaha sosial.
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i.

Pelaksanaan Kegiatan GNRM di Provinsi Bengkulu
1) Pelaksanaan Kegiatan
a) Penguatan Gugus Tugas Revolusi Mental Provinsi Bengkulu
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 November 2020 di
Hotel Mercure Bengkulu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk FGD
yang dihadiri oleh anggota gugus tugas Provinsi Bengkulu serta
perwakilan unsur dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan media
sebanyak 50 peserta. Dalam kegiatan ini peserta diberikan pemahaman
tentang kebijakan pelaksanaan Revolusi Mental tahun 2020-2024.

Gambar 2.14 Penguatan Gugus Tugas GNRM Provinsi Bengkulu
b)
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Peningkatan Kesadaran Bela Negara pada Pemuda Provinsi
Bengkulu
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 yang
berlokasi di Hotel Mercure Bengkulu. Kegiatan dilaksanakan dalam
bentuk diskusi yang dihadiri oleh tokoh pendidikan, akademisi, tokoh
pemuda dari organisasi kepemudaan di Prov. Bengkulu sebanyak 50
peserta dengan narasumber dari Asdep Revolusi Mental, Kemenko PMK,
Kaban Kesbangpol Provinsi Bengkulu serta Kasiter Kasrem, 041/Garuda
Emas. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong dan menyadarkan
pemuda akan pentingnya upaya untuk mempertahankan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari
ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Gambar 2.15 Pengingkatan Kesadaran Bela Negara
c) Dialog Kewirausahaan Sosial Pengembangan Ekonomi di Masa Pandemi
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 yang
berlokasi di Hotel Mercure Bengkulu. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk
dialog untuk para pelaku UMKM yang dihadiri sebanyak 50 peserta dengan
narasumber dari Asdep Revolusi Mental, Kemenko PMK dan Kepala Dinas
KUKM
Provinsi
Bengkulu.
Kegiatan
ini
bertujuan
untuk
menumbuhkambangkan kewirausahaan sosial sebagai upaya proteksi
pertumbuhan ekonomi lokal di tengah masa pandemi covid-19 serta sebagai
wadah diskusi dan sharing tentang menjalankan bisnis di era normal baru.

Gambar 2.16 Dialog Kewirausahaan Sosial Provinsi Bengkulu
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2) Capaian Pelaksanaan Kegiatan
a) Penguatan Gugus Tugas Revolusi Mental Provinsi Bengkulu
Sebanyak 50 orang dari unsur penyelenggara Negara (anggota GT
Revolusi Mental Provinsi Bengkulu, dunia usaha, dunia pendidikan, unsur
masyarakat dan media memperoleh informasi mengenai arah pelaksanaan GNRM
dan terlibat dalam penyusunan rencana aksi pada 5 gerakan revolusi mental.
Anggota Gugus Tugas Daerah serta dunia usaha, dunia pendidikan, unsur
masyarakat dan media memahami Revolusi Mental sebagai program prioritas
nasional dan berkomitmen mendukung gerakan ini di tingkat Kabupaten/Kota.
Hasil diskusi ini menghasilkan rencana aksi nyata yakni:
a) Aksi Bengkulu Melayani meliputi pelatihan atau bimtek peningkatan SDM
pada ASN serta sosialisasi peraturan dan kebijakan pemerintah daerah
dalam upaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat secara
cepat dan tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis dan
standard layanan;
b) Aksi Bengkulu Bersih meliputi penyediaan lahan penampungan sampah,
sosialisasi peraturan dan kebijakan pemerintah daerah serta edukasi dalam
upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan diri dan
lingkungan;
c) Aksi Bengkulu Tertib meliputi bimtek pengelolaan dan penataan arsip,
penertiban protokol kesehatan serta penyusunan regulasi dakwah/penyiaran
agama untuk tokoh-tokoh agama
d) Aksi Bengkulu Mandiri meliputi pelatihan dan peningkatan SDM perikanan,
pemberian benih ikan dan pemanfaatan lahan baru
e) Aksi Bengkulu Bersatu meliputi moderasi beragama dengan cara evaluasi
kurikulum pendidikan serta pelatihan dan penyuluhan peningkatan literasi
tentang perempuan, anak dan disabilitas
b)

Peningkatan Kesadaran Bela Negara pada Pemuda Provinsi Bengkulu
Menumbuhkembangkan semangat bela negara para pemuda di Prov.
Bengkulu serta meningkatkan rasa cinta tanah air. Peserta memahami dan
berkomitmen untuk mengimplementasikan aksi nyata Indonesia Bersatu melalui
bela negara di Bengkulu.
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c) Dialog Kewirausahaan Sosial untuk Pengembangan Ekonomi di Masa Pandemi
Menumbuhkembangkan kewirausahaan sosial sebagai upaya proteksi
pertumbuhan ekonomi lokal serta tersosialisasikannya kebijakan Pemerintah
Daerah dalam mendukung pelaku UMKM di tengah situasi pandemik Covid-19.
Peserta memahami beberapa upaya melalui kebijakan yang diterapkan Pemerintah
Daerah dalam mendukung sektor UMKM, dan peserta berkomitmen untuk
mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya serta bersinergi membangun
jejaring dengan pelaku UMKM lain untuk membangun UMKM yang berkualitas.

3) Rencana Tindak Lanjut
Perlu adanya revisi struktur keanggotaan Gugus Tugas Revolusi Mental Provinsi
Bengkulu dengan menambahkan/melibatkan perwakilan unsur dunia pendidikan, dunia
usaha, masyarakat dan media yang dari sebelumnya hanya melibatkan unsur
penyelenggara negara. Memanfaatkan serta memaksimalkan Forum Bela Negara di
Provinsi Bengkulu sebagai wadah silaturahmi serta aksi bersama antar komunitas.
Membangun jejaring antar pelaku UMKM serta membentuk asosiasi bagi UMKM sejenis
untuk mempermudah komunikasi, informasi dan pengembangan UMKM yang
berkualitas.
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j.

Pelaksanaan GNRM di Kota Sorong
1) Pelaksanaan Kegiatan
a)

Rakor Penguatan Gugus Tugas GNRM Kota Sorong
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Desember 2020 yang
berlokasi di Hotel Swiss-Bel Sorong. Kegiatan penguatan Gugus Tugas Revolusi
Mental di Kota Sorong dihadiri sebanyak 100 orang peserta terdiri dari lintas
Organisasi Perangkat Daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat.
Materi yang disampaikan adalah mengenai arah implementasi GNRM pada
RPJMN 2020-2024, peran Gugus Tugas Daerah dalam pelaksanaan aksi nyata
GNRM di daerah, dan implementasi GNRM dalam mendukung capaian program
Pemerintah Kota Sorong.

Gambar 2.17 Penguatan Gugus Tugas GNRM Kota Sorong
b) Dialog Kebersihan Inovasi Pengelolaan Sampah
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari kamis, 17 Desember 2020 berlokasi di
Hotel Vega Sorong. Dialog kebersihan Inovasi Pengelolaan Sampah dilakukan
dalam rangka mendukung target capaian Gerakan Indonesia Bersih. Keberadaan
Gugus Tugas GNRM Kota Sorong diharapkan mampu menghasilkan inovasi dalam
bidang kebersihan, khususnya terkait inovasi pengelolaan sampah. Kegiatan ini
menarget peserta sebanyak 50 orang berasal dari unsur masyarakat dan pemerhati
lingkungan.
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Gambar 2.18 Dialog Pengelolaan Sampah di Kota Sorong
c) Diskusi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari kamis, 17 Desember 2020 yang
berlokasi diHotel Vega Sorong. Diskusi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai
Pancasila di Kota Sorong ditujukan kepada khususnya para pemuda agar memiliki
dampak besar di tengah kehidupan masyarakat. Dengan adanya penguatan
pemahaman mengenai praktik Pancasila, diharapkan pelaksanaan Revolusi Mental
dapat lebih masif tersampaikan pada masyarakat dan menjadi habituasi, serta
menjadi bentuk pelibatan komponen masyarakat dalam pelaksanaan GNRM.
Diskusi ini dihadiri oleh 50 orang peserta yang berasal dari perguruan tinggi, pelajar
SMA/SMK, dan organisasi kepemudaan. Materi-materi yang disampaikan berkaitan
dengan internalisasi, revitalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila kepada
generasi muda.
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Gambar 2.19 Pelaksanaan Diskusi Nilai Pancasila
2) Capaian Pelaksanaan
a) Rakor Penguatan Gugus Tugas GNRM Kota Sorong
Sebanyak 100 orang dari unsur penyelenggara negara, dunia usaha,
dunia pendidikan, unsur masyarakat memperoleh informasi mengenai arah
pelaksanaan GNRM 2020-2024 dan terlibat dalam penyusunan rencana aksi di
daerah. Anggota Gugus Tugas Daerah memahami Revolusi Mental sebagai
program prioritas dan berkomitmen mendukung implementasi gerakan ini di
masyarakat luas. Beberapa rencana aksi yang telah disusun dalam rencana
pelaksanaan GNRM di Kota Sorong meliputi:
a)
b)
c)
d)
e)
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Rencana aksi Sorong Melayani, seperti pengawasan tertib IMB di setiap
distrik;
Rencana aksi Sorong Bersih, seperti membudayakan aksi kerja bakti masal
di lingkungan tempat tinggal;
Rencana aksi Sorong Tertib, seperti penyebaran informasi mengenai
pentingnya Undang-Undang ITE;
Rencana aksi Sorong Mandiri, seperti memberikan pelatihan dan
pendampingan secara berkelanjutan kepada pelaku UMKM;
Rencana aksi Sorong Bersatu, seperti melakukan dialog bersama guna
meningkatkan kebersamaan dalam forum lintas agama.

b) Dialog Kebersihan Inovasi Pengelolaan Sampah
Tersosialisasikannya kebijakan terkini Pemerintah Daerah dalam
manajemen pengelolaan sampah. Peserta memahami kerangka kebijakan yang
dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah, dan peserta
berkomitmen untuk mengkampanyekan gerakan hidup bersih dan sehat
termasuk mengelola sampah agar bermanfaat.
c) Diskusi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Tersosialisasikannya strategi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai
Pancasila kepada generasi muda. Para peserta yang berasal dari generasi muda
menerapkan perilaku keseharian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti
sikap gotong royong, toleran, dan berdaya saing tinggi.
3) Rencana Tindak Lanjut
Perlu ada penyesuaian tugas dan fungsi Gugus Tugas GNRM Kota
Sorong untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam implementasi
aksi nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Sorong. Menyusun
rencana aksi GNRM secara komprehensif dengan melakukan pemetaan potensi
dan masalah masing-masing dimensi perubahan untuk bisa dilaksanakan
sampai dengan tahun 2024. Bentuk program keberlanjutan kegiatan oleh pihak
terkait, dukungan regulasi dan teknis dari Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Sorong.
Penguatan peran Bank Sampah dengan dukungan dari Pemerintah
Daerah dan inisiatif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk LSM untuk
secara kontinyu mengkampanyekan hidup bersih dan sehat, serta menjaga
lingkungan. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal
dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila melalui cara kekinian agar dapat dengan
mudah diterima dan diaplikasikan oleh generasi muda.
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k. Pelaksanaan GNRM Provinsi Sulawesi Tenggara
1)

Pelaksanaan Kegiatan
a) Penguatan Gugus Tugas Revolusi Mental Sulawesi Tenggara
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari senin, 9 November 2020 yang
berlokasi di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara. Kegiatan berbentuk FGD
yang dihadiri oleh anggota Gugus Tugas Provinsi Sulawesi Tenggara yang
terdiri dari berbagai unsur perwakilan penyelenggara negara, dunia pendidikan,
dunia usaha, masyarakat dan media sebanyak 50 peserta. Materi Revolusi
Mental sebagai Prioritas Nasional pada RPJMN 2020-2024; Direktur Bina
Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Kemendagri dengan materi Arah
Kebijakan dan Penguatan Gugus Tugas GNRM di Daerah, Kepala Kesbangpol
Sulawesi Tenggara dengan materi Kebijakan Pelaksanaan GNRM di Sulawesi
Tenggara. Setelah penyampaian materi dilaksanakan diskusi kelompok yang
melibatkan seluruh peserta berdasarkan lima dimensi GNRM (Melayani, Bersih,
Tertib, Mandiri dan Bersatu) untuk merumuskan aksi nyata yang diperlukan oleh
daerah.

Gambar 2.20 penguatan gugus tugas GNRM Sulawesi Tenggara
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b) Sosialisasi Bela Negara untuk Kalangan Pemuda
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari selasa, 10 November 2020 yang
bertempat di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara. Kegiatan berbentuk
diskusi yang dihadiri oleh para pemuda dari perguruan tinggi dan organisasi
kepemudaan sebanyak 50 peserta. Subtansi materi yang diberikan antara lain
sosialisasi Bela Negara kepada kalangan milenial, peran pemuda menjadi
pelopor penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan, pemuda cinta tanah air,
peran pemuda tanggap bencana, dan pemuda anti narkoba. Secara
keseluruhan, kegiatan ini sebagai upaya untuk mendorong dan menyadarkan
seluruh warga negara Indonesia akan pentingnya segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, secara terus-menerus
pantang menyerah, cinta tanah air, tanggap terhadap kondisi terkini termasuk
tanggap bencana dan anti narkoba.

Gambar 2.21 Pelaksanaan Bela Negara di Sulawesi Tenggara
c) Penguatan Perilaku Hidup Bersih Sehat Generasi Muda Melalui Aksi
Nyata Kota Kendari Bersih
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari selasa 10 November 2020 yang
berlokasi di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berbentuk
aksi nyata dengan Lomba Pungut Sampah yang dihadiri oleh siswa dan guru
dari 15 Sekolah di Kota Kendari sebanyak 45 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan
di Kawasan pelabuhan Fery Wawonii dimulai dari depan TPI, Kendari Beach,
Taman Water Sport hingga Pombes Teratai.
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Kegiatan ini laksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan
pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Sultra bersih
serta penerapan protokol kesehatan dimasa pandemi khususnya generasi
muda.

Gambar 2.22 Pelaksanaan Prilaku PHBS di Sulawesi Selatan
2) Capaian Pelaksanaan
a) Penguatan Gugus Tugas Revolusi Mental Provinsi Sulawesi Tenggara
Sebanyak 50 orang dari unsur penyelenggara negara, dunia usaha,
dunia pendidikan, unsur masyarakat dan media mengikuti penguatan Gugus
Tugas Daerah dan terlibat dalam penyusunan rencana aksi melalui matriks 5
Gerakan Nasional Revolusi Mental. Anggota Gugus Tugas Daerah memahami
Revolusi Mental sebagai program prioritas dan berkomitmen mendukung
gerakan di tingkat masyarakat di Kabupaten/Kota. Hasil diskusi menghasilkan
draf rencana aksi nyata, antara lain:
a) Aksi Sultra melayani meliputi mengadakan pendidikan dan pelatihan,
pengisian jabatan sesuai klasifikasi ilmu dan DUK, Pengadaan tenaga
pelayanan kesehatan, pengadaan sarana kesehatan, penyuluhan kepada
masyarakat, peningkatan pelayanan dan SOP, menyiapkan tenaga IT,
peningkatan pelayanan yang inovatif; dan tersedianya aplikasi berbasis IT.
b) Aksi Sultra Bersih meliputi sosialisasi tentang bahaya sampah plastik;
melakukan edukasi tentang bahaya sampah plastik kepada kelompok
masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan satuan pendidikan;
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merumuskan kebijakan berupa Perda/Perkada yang mengatur
penggunaan limbah plastik; mendorong dunia usaha/retail dalam ikut serta
mengurangi limba plastik; membangun sistem pengelolaan sampah skala
rumah tangga; menggalakkan program Jumat Bersih; menyediakan sarana
prasarana pengolahan sampah domestik; dan melakukan pelatihan
pengolahan sampah.
c) Aksi Sultra Tertib meliputi pembagian masker kepada masyarakat,
mengidentifikasi prasarana yang tidak berfungsi secara optimal;
peremejaan peralatan yang tidak layak pakai; melakukan sosialisasi
tentang kesadaran berlalu lintas; dan meningkatkan pelayanan secara
online.
d) Aksi Sultra Mandiri meliputi pelatihan kewirausahaan secara online bagi
masyarakat untuk terciptanya kemandirian ekonomi; peningkatan penelitian
dan pengembangan tentang sumber daya energi dan juga untuk
mewujudkan ketahanan pangan; bantuan untuk UMKM berupa KUR;
pembangunan pusat informasi hasil penelitian; dan pembangunan kampus
politeknik/akademi.
e) Aksi Sultra Bersatu meliputi pelatihan Bela Negara, penguatan nilai – nilai
wawasan kebangsaan; penguatan forum pembauran kebangsaan;
menyelenggarakan kerja bakti bersama; serta membentuk
dan
mengoptimalkan organisasi FKUB di semua tingkatan
b) Sosialisasi Bela Negara Kepada Para Pemuda
Kegiatan ini bermanfaat untuk menumbuhkembangkan semangat bela negara
para pemuda di Sulawesi Tenggara dan meningkatkan kapasitas pemuda yang
cinta tanah air, tanggap bencana dan anti narkoba. Peserta memahami dan
berkomitmen untuk melakukan bentuk aksi nyata Gerakan Indonesia Bersatu
melalui bela negara di Sulawesi Tenggara.
c) Penguatan Perilaku Hidup Bersih Sehat Generasi Muda Melalui Aksi Nyata
Kota Kendari Bersih
Kegiatan ini berperan dalam meningkatnya pemahaman dan kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya Sultra bersih serta penerapan protokol
kesehatan dimasa pandemi khususnya generasi muda. Peserta memahami dan
berkomitmen untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat serta displin
protokol kesehatan di Sulawesi Tenggara
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3) Rencana Tindak Lanjut
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan membentuk 13 Gugus Tugas
Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dengan melibatkan perwakilan unsur
penyelenggara negara, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan media.
Membentuk forum diskusi bersama pemuda milenial Sultra yang melaksanakan
berbagai kegiatan aksi bersama di masyarakat dan antar komunitas Mendorong
seluruh siswa di Sulawesi tenggara untuk turut berpartisipasi dalam gerakan
Indonesia bersih di sekolah masing-masing.
l.

Pelaksanaan GNRM di Kabupaten Sumba Barat Daya
1) Pelaksanaan Kegiatan
a)

Pembentukan GTD
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 bertempat
di Hotel Sinar ambolaka dengan jumlah Peserta berjumlah 50 orang terdiri dari
perwakilan lintas Dinas Kabupaten Sumba Barat Daya, akademisi, dunia usaha,
dan unsur tokoh masyarakat. FGD untuk menyusun rencana 5 gerakan aksi di
Sumba Barat Daya dipandu oleh para fasilitator dari dunia pendidikan dan dinas
Kesbangpol Kabupaten Sumba Barat Daya.

Gambar 2.21. Pembentukan Gugus Tugas GNRM SBD
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b) Aksi Bersih Kota Tambolaka dan Diskusi Pengolahan Sampah
Kegiatan ini dilaksankaan pada hari kamis, 17 Desember 2020. Lokasi
Kegiatan: Sepanjang jalan utama kota Tambolaka. Kegiatan ini dilaksanakan
dengan melakukan aksi pungut sampah di sepanjang jalan utama Kota
Tambolaka diikuti oleh 90 peserta dari unsur pelajar, mahasiswa, pemuda/i.
Penyerahan 40 tempat sampah di fasilitas publik seperti sekolah, posko COVID,
gereja dan fasilitas publik lainnya. Edukasi pengenalan, pemilahan dan
pengolahan sampah kepada 50 pelajar dan pemuda oleh narasumber dari Dinas
KLHK, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesbangpol Kab. Sumba Barat Daya.

Gambar 2.22. Aksi Bersih di Sepanjang Jalan Tambolaka

c) Dialog Penguatan Desa Wisata di Kabupaten Sumba Barat Daya
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari kamis, 17 Desember 2020
bertempat di Aula Hotel Sinar Tambolaka. Kegiatan ini dilaksanakan melalui
dialog pembahasan potensi, masalah dan rencana pengembangan 20 desa
wisata yang telah ditetapkan oleh SK Bupati. Kegiatan diikuti oleh perwakilan
warga dari desa wisata, Bappeda Kabupaten Sumba Barat Daya, LSM dan
penggerak desa.
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2) Capaian Pelaksanaan
a) Pembentukan GTD
Sebanyak 50 orang peserta mendapatkan pemahaman tentang GNRM dan
berkomitmen untuk tergabung dalam gugus tugas GNRM Kabupaten Sumba
Barat Daya. 45% menyatakan sosialisasi perlu dilakukan ke satuan pendidikan,
tingkat kecamatan, dan desa-desa untuk pengenalan Revolusi Mental. Unsur
dari pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media dan masyarakat
mengetahui mengenai urgensi untuk melakukan perubahan, serta pemahaman
bahwa pemerintah dengan menetapkan GNRM sebagai program prioritas.
Perangkat daerah terdorong untuk melibatkan unsur pelaku GNRM (dunia
pendidikan, dunia usaha, media dan masyarakat) dalam pelaksanaang gerakan
aksi perubahan di tingkat masyarakat dan melakukan sosialisasi hingga tingga
kecamatan dan desa. Penyusunan Rencana Aksi pelaksanaan GNRM periode
selanjutnya yang menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu:
a) Aksi SBD Melayani meliputi Integrasi database system kependudukan dan
KTP. Jemput bola pemberian KTP untuk masyarakat agar dapat mengakses
hak dan bantuan pelayanan pemerintah.
b) Aksi SBD Bersih meliputi gerakan “semut” dan aksi Jumat Bersih berkala.
c) Aksi SBD Tertib meliputi Sosialisasi ketertiban lalu lintas di gereja, masjid,
dan sekolah/ kampus, edukasi untuk meminimalisasi penilangan dan
pembuatan SIM.
d) Aksi SBD Mandiri meliputi pelatihan dan pendampingan desa wisata.
e) Aksi SBD Bersatu meliputi sosialisasi wawasan kebangsaan dan
perlombaan olaraga seni dan budaya.

b) Aksi Bersih Kota Tambolaka dan Diskusi Pengolahan Sampah
Kegiatan ini memberikan manfaat untuk menyadarkan tentang
pentingnya pengelolahan sampah yang baik di Kabupaten Sumba Barat Daya
pada 90 orang pelajar, pemuda dan perwakilan dinas KLHK, Kesehatan dan
Kesbangpol. Sebanyak 80% peserta menyatakan aksi ini pertama kalinya
mereka ikuti, dan 100% peserta merasa aksi ini bermanfaat dan harus dilakukan
secara rutin dan berkelanjutan. Stimulus aksi bersih kota sebagai contoh bentuk
aksi yang dapat direplikasi berkala oleh pemerintah daerah dan masyarakat
secara berkelanjutan.
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c) Dialog Penguatan Desa Wisata di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Terjadi peningkatan kesadaran terhadap 60 orang masyarakat perwakilan
20 desa wisata untuk mengembangkan potensi desa wisata. Tersedianya ruang
dialog dan komunikasi antar desa wisata untuk dapat menjadi masukan
perbaikan pelayanan lintas sektoral untuk membantu kemandirian dan
pemberdayaan masyarakat desa wisata. Pemahaman bahwa masyarakat bukan
sebagai objek melainkan sebagai pelaku aktif yang perlu berjejaring dengan
pemerintah daerah, asosiasi dan dunia usaha. Terjaringnya usulan substansi
yang dibutuhkan oleh desa wisata. 98% peserta menyatakan bahwa dialog ini
sangat bermanfaat dan baru sekali dilakukan saat kegiatan aksi Revolusi Mental.
3) Rencana Tindak Lanjut Program
Perlu penyusunan SK Bupati tentang Gugus Tugas GNRM Kabupaten
Sumba Barat Daya dan koordinasi pelaksanaan 5 gerakan aksi nyata di tahun 2021.
Fasilitasi penganggaran lintas sektoral untuk pelaksanaan gerakan aksi konkret/
nyata berkala. Kemenko PMK juga akan memfasilitasi insisiasi gerakan aksi yang
diajukan Pemda di tahun 2021. Rencana tindak lanjut yang dapat diintegrasi pada
rencana aksi Sumba Barat Daya Bersih di tahun 2021 antara lain; edukasi berkala
tentang pemilahan dan pengolahan sampah agar menghasilkan uang (bank
sampah) di tingkat sekolah hingga tingkat masyarakat. Pelaksanaan dialog rutin
berkala untuk merumuskan model pengembangan desa wisata dan peningkatan
kapasitas SDM desa wisata meliputi strategi pengelolaan pariwisata, membangun
jejaring, promosi dan hal pendukung lain seprti kebersihan, pelayanan, ketertiban,
kemandirian dan kebersatuan. Dukungan lintas sektoral dalam penyediaan
infrastruktur, dan kebijakan yang mengakselerasi pemberdayaan desa wisata
berbasis budaya di Sumba Barat Daya.
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m. Pelatihan Penguatan Kesadaran Bela Negara bagi Mahasiswa se-Jawa Timur
1) Pelaksanaan Kegiatan
Peningkatan Kesadaran Bela Negara bagi Mahasiswa dilaksnaakan
tanggal 3-4 Desember 2020 bertempat di Hotel Atria Malang, Museum dan
Makam Proklamator Ir. H. Soekarno. Kegiatan yang dilaksanakan berbentuk
pelatihan dengan metode penyampaian materi, diskusi dan kunjungan ke
museum dan makam pahlawan yang dihadiri sebanyak 100 mahasiswa yang
berasal dari beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur. Materi Peningkatan
Kesadaran Bela Negara bagi Mahasiswa tentang Gerakan Nasional Revolusi
Mental, Kesadaran Bela Negara, Bela Negara Generasi Muda di Era 5.0,
Terbinanya Generasi Emas Demi Terciptanya Kesadaran Bela Negara,
Indonesia 5.0 Perspektif Milenial, Peningkatan Kesadaran Bela Negara bagi
Generasi Muda di Masa Pandemi Covid-19. Setelah 2 hari penyampaian materi
ari narasumber serta diskusi/tanya jawab, hari ke-3 dilaksanakan kunjungan ke
Museum dan Makan Proklamator Ir. H. Soekarno dalam rangka meningkatkan
pemahaman generasi muda tentang sejarah perjuangan bangsa.

Gambar 2.23 Pelaksanaan bela Negara di Jawa Timur
2) Capaian Pelaksanaan Kegiatan
Sebanyak 100 orang dari unsur mahasiswa memperoleh informasi
mengenai pentingnya kesadaran Bela Negara bagi setiap warga negara dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memperoleh
pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa. Peserta memahami dan
berkomitmen untuk mengimplementasikan aksi nyata Indonesia Bersatu sebagai
pendorong penguatan daya rekat sosial dan kebhinekaan dalam persatuan.
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3) Rencana Tindak Lanjut
Menumbuhkembangkan semangat kebersamaan sebagai warga negara serta
meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari komponen bangsa dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didorong oleh
kesadaran dan semangat berbangsa dan bernegara.
n. Pelaksanaan GNRM di Kabupaten Banjar
1)

Pelaksanaan Kegiatan
a) Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental Kabupaten Banjar
Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan saat ini telah
melakukan aktivitasi Gugus Tugas GNRM Kabupaten Banjar sebagai wadah
untuk mengeksplorasi ide dan gagasan untuk menyusun rencana aksi GNRM.
Kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan membangun
komitmen bersama antar pemangku kepentingan, mengaktifkan dan
menguatkan Gugus Tugas GNRM, menyiapkan program-program kerja,
menyusun rencana aksi, dan menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku
kepentingan demi suksesnya pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental
di Kabupaten Banjar.

Gambar 2.24 Penguatan Gugus Tugas Revolusi Mental Kabupaten
Banjar
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b) Kegiatan Edukasi Pengembangan Pertanian Tanpa Bakar dengan
Teknologi EKD di kabupaten Banjar
Kegiatan ini merupakan bentuk aksi nyata dari Gerakan Kabupaten
Banjar Mandiri. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui dialog antar
pemateri dengan para petani dengan memberikan edukasi tentang inovasi
pengembangan pertanian berbasis kearifan lokal yang secara khusus dalam
hal ini melalui konsep pertanian tanpa bahan bakar menggunakan teknologi
alternatif (EKD). Selanjutnya untuk memperjelas pemahaman tentang edukasi
pengembangan pertanian tanpa bahan bakar dilanjutkan praktek pembuatan
pupuk cair, formula EKD (yang akan digunakan sebagai pupuk dan pengganti
pestisida), Omega 3, Pestisida alami, dan pakan ternak. Peserta merupakan
perwakilan petani, peternak, pelaku budidaya ikan air tawar, pelaku
perkebunan dan penyuluh se Kabupaten Banjar.

Gambar 2. 25 Kegiatan Edukasi Pengembangan Pertanian dengan
Teknologi EKD
c) Penguatan ecoliteracy dan green behavior Kabupaten Banjar
Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan dialog antar pemateri
dengan masyarakat peduli lingkungan dengan materi inovasi pengelolaan
sampah, khususnya untuk mewujudkan lingkungan bersih, optimalisasi
keberadaan bank sampah. Pengurangan dan pengelolaan sampah dapat
berbasis masyarakat melalui penerapan prinsip 3R yaitu Reduce, Reuse dan
recycle.
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Gambar 2.25
Sosialisasi Model Pengelolaan Sampah, di Kabupaten Banjar
2) Capaian Pelaksanaan
a) Penguatan Gugus Tugas Kabupaten Banjar
Pelaksanaan pembentukan Gugus Tugas GNRM di Kabupaten Banjar
seluruh pemangku kepentingan Hasil diskusi yang dilaksanakan, menghasilkan
rencana aksi program GNRM di Kabupaten Banjar yang akan menjadi rencana
awal pelaksanaan GNRM tahun selanjutnya. Berikut beberapa hasil rencana aksi
nyata pelaksanaan GNRM berdasarkan lima dimensi gerakan Revolusi Mental
yaitu:
a) Banjar Melayani meliputi melakukan integrasi secara sistem dan satu pintu;
b) Banjar Bersih meliputi Pembentukan kelembagaan pengelola sampah
(SATU DESA SATU TPS3R);
c) Banjar Tertib meliputi program fasilitasi ajang kreativitas siswa pada masa
adaptasi kebiasaan baru;
d) Banjar Mandiri meliputi program penguatan kapasitas kewirausahaan;
e) Banjar Bersatu meliputi program Kemah Bhakti Pemuda dan Tenaga Sosial.
b) Kegiatan Edukasi Pengembangan Pertanian Tanpa Bakar dengan
Teknologi EKD di kabupaten Banjar
Menambah pengetahuan dan edukasi tentang inovasi pengembangan
pertanian berbasis kearifan lokal yang secara khusus dalam hal ini melalui
konsep pertanian tanpa bahan bakar (EKD) menggunakan teknologi alternatif,
sehingga harapannya petani Kabupaten Banjar dapat meningkatkan
produktivitas pertanian yang berkontribusi untuk mewujudkan ketahanan
pangan lokal dan Kabupaten Banjar mandiri.
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c) Penguatan ecoliteracy dan green behavior Kabupaten Banjar
Penguatan ecoliteracy dan green behavior, memberikan manfaat untuk
membangun prinsip inovasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah,
mewujudkan lingkungan menjadi bersih dan masyarakat bisa memperoleh nilai
tambah dari sampah yang dihasilkan untuk perekonomian keluarga. Munculnya
inisiatif pemerintah daerah untuk membuat kebijakan pengelolaan sampah
dengan membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan.
3) Rencana dan Tindak Lanjut
Sebagai tindak lanjut harus ada komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar
melaksanakan program GNRM maka harus dibentuk Gugus Tugas GNRM yang
disertai dengan legalitas hukum yang dilanjutkan dengan mendesain
program/kegiatan berupa rencana aksi yang sesuai dengan nilai Revolusi Mental.
Kelompok masyarakat yang telah mendapatkan edukasi tentang pengembangan
pertanian berbasis EKD diharapkan dapat mengembangkan dan meneruskan inisiatif
lainnya untuk memajukan desa melalui teknologi pertanian ramah lingkungan demi
mewujudkan kemandirian berdasarkan budaya persatuan, keadilan, berdaulat dan
sejahtera. Penguatan ecoliteracy dan green behavior harus didukung oleh
pemerintah daerah dan berkolaborasi dengan stakeholder lainnya untuk berinovasi
dalam pengelolaan sampah, mewujudkan lingkungan menjadi bersih dan masyarakat
bisa memperoleh nilai tambah dari sampah yang dihasilkan untuk perekonomian
keluarga.

o.

Pelaksanaan GNRM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
1) Pelaksanaan Kegiatan
b) Penguatan Gugus Tugas Revolusi Mental Kabupaten Sijunjung
Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
melaksanakan kegiatan penguatan Gugus Tugas GNRM tahun 2020 dan
beberapa aksi nyata dialog dengan kalangan pemuda, tokoh agama, tokoh
masyarakat dan pelaku UMKM. Kegiatan ini digagas oleh Pemerintah
Kabupaten Sijunjung bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Penguatan Gugus Tugas Revolusi
Mental ini dilakukan sebagai upaya menyamakan persepsi dan pemahaman
tentang arah kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM tahun 2020-2024 serta
implementasinya di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.
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Kegiatan ini dilaksanakan dengan diberikankan muatan arah kebijakan dan
strategi terkait Revolsui Mental yang dimuat dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Gambar 2.26 Penguatan Gugus Tugas Revolusi Mental, Sijunjung
c) Dialog Wawasan Kebangsaan Kabupaten Sijunjung
Dialog wawasan kebangsaan ini dilaksanakan dengan melibatkan 50 orang
pemuda dari berbagai kalangan, sehingga seluruhnya memahami dapat nilainilai revolusi mental khususnya pentingnya membangun semangat
nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa yang tertuang dalam nilai
wawasan kebangsaan;
d) Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Kabupaten
Sijunjung
Penguatan FKUB Kabupaten Sijunjung dilaksanakan dengan melibatkan 50
orang anggota FKUB yang berasal dari kalangan pemuka agama, tokoh agama,
dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan
pemahaman tentang pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar umat
agama di tengah konflik sosial yang terjadi di masyarakat;
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e) Dialog Penguatan Pelaku UMKM Kabupaten Sijunjung
Pelaksanaan dialog penguatan pelaku UMKM Kabupaten Sijunjung dilakukan
untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh pelaku UMKM agar
dapat bertahan di tengah pandemi, inovatif dan tetap produktif.
3) Capaian Pelaksanaan Kegiatan
Seluruh pelaksana GNRM Kabupaten Sijunjung berkolaborasi dengan
seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan aksi nyata GNRM dengan
konsisten khusunya program yang terkait dengan lima dimensi Revolusi Mental
yaitu Sijunjung Melayani, Sijunjung Bersih, Sijunjung Tertib, Sijunjung Mandiri dan
Sijunjung Bersatu. Selanjutnya melalui Gugus Tugas GNRM Kabupaten Sijunjung
akan menyusun rencana aksi pelaksanaan GNRM. Kegiatan dialog wawasan
kebangsaan memiliki peran dan dampak penting sebagai upaya untuk memberikan
pemahaman terhadap wawasan kebangsaan terutama membentuk cara pandang
generasi muda dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara
yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang
bersumber dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.
Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten
Sijunjung memberikan kontribusi untuk menekan adanya potensi konflik
keagamaan yang terjadi di Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya diperlukan adanya
pembinaan secara berkala oleh lembaga kerukunan umat beragama, tokoh agama,
forum kepemudaan dan sebagainya serta memperkuat pelaksanaan kerukunan
umat beragama di Kabupaten Sijunjung. Dialog penguatan pelaku UMKM,
Kabupaten Sijunjung juga menjadi kegiatan yang penting yang memberikan
manfaat untuk memberikan dorongan terhadap pelaku UMKM dalam rangka
pemulihan kondisi pelaku UMKM pada masa pandemi agar lebih produktif lagi,
meningkatkan daya saing dan bertahan di tengah kondisi pandemi covid-19, serta
tetap memegang teguh kearifan budaya lokal dalam mengembangkan produk
maupun jasanya.
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4) Tindak Lanjut
Perlu disusun rencana aksi yang diinternalisasi ke dalam RPJMD
Kabupaten Sijunjung tahun 2021, sebagai upaya menegaskan pelaksanaan GNRM
di Kabupaten Sijunjung. Diperlukan tindak lanjut untuk memfasilitasi generasi muda
dalam menampung kreativitas dan gerakan nyata Revolusi Mental. Pentingnya
kegiatan dialog FKUB sebagai ajang untuk memperkuat tali silahturami antar umat
beragama di Kabupaten Sijunjung. Memberikan fasilitas terhadap pelaku UMKM
terkait dengan permasalahan yang dialami melalui koordinasi dinas terkait.
p. Pelaksanaan Kegiatan GNRM Provinsi Sumatera Utara
1) Pelaksanaan Kegiatan
a) Penguatan Gugus Tugas Revolusi Mental, Sumatera Utara
Penguatan Gugus Tugas Revolusi Mental di Provinsi Sumatera Utara
dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 1 Desember 2020 berlokasi di Hotel
Four Points, Medan. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 50 orang peserta terdiri dari
lintas Organisasi Perangkat Daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan
masyarakat. Materi yang disampaikan kepada peserta terkait dengan arahan
pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam RPJMN 2020-2024 dan
peran strategis Gugus Tugas Revolusi Mental di daerah.

Gambar 2.27 Penguatan Gugus Tugas GNRM Provinsi Sumatera Utara
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b) Dialog Kewirausahaan Sosial, Provinsi Sumatera Utara
Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember 2020 di Hotel Four
Points, Medan. Dialog Kewirausahaan Sosial ditujukan sebagai aksi nyata
Revolusi Mental dalam menumbuhkan budaya kewirausahaan sosial untuk
mendukung ketahanan ekonomi masyarakat khususnya UMKM dalam
menghadapi situasi Covid-19. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 orang peserta
pelaku UMKM, yang menjadi narasumber adalah Asdep Revolusi Mental
Kemenko PMK dan Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera
Utara. Dialog ini fokus membahas kebijakan Pemerintah Daerah untuk
mendukung kewirausahaan sosial dan membicarakan beberapa hambatan
yang dihadapi para pelaku UMKM.
2)

Capaian Pelaksanaan
a) Penguatan Gugus Tugas Revolusi Mental
Sebanyak 50 orang dari unsur penyelenggara negara, dunia usaha,
dunia pendidikan, unsur masyarakat memperoleh informasi mengenai arah
pelaksanaan GNRM dan terlibat dalam penyusunan rencana aksi. Anggota
Gugus Tugas Daerah memahami Revolusi Mental sebagai program prioritas
dan berkomitmen mendukung gerakan di tingkat masyarakat Kabupaten/Kota.
b) Dialog Kewirausahaan Sosial
Tersosialisasikannya kebijakan terkini Pemerintah Daerah dalam
mendukung pelaku UMKM di tengah situasi pandemik Covid-19. Peserta
memahami beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam
mendukung sektor UMKM, dan peserta berkomitmen untuk mengembangkan
potensi yang ada di wilayahnya untuk membangun UMKM yang berkualitas.
3) Rencana Tindak Lanjut Program
a)

b)
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Revisi struktur keanggotaan Gugus Tugas Daerah agar lebih efektif
dengan melibatkan OPD terkait sebagai leading sector, dan sinergi
implementasi rencana aksi Revolusi Mental.
Bentuk program keberlanjutan kegiatan oleh pihak terkait, dukungan
regulasi dan teknis dari Dinasi Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera
Utara.

q.

Pelaksanaan Kegiatan GNRM Kabupaten Kulon Progo
1) Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan GNRM di Kabupaten Kulonprogo dilaksanakan dengan praktik
gerakan Nasional Revolusi Mental dalam program Adiwiyata. Kegiatan ini dilakukan
pada selasa, 13 Oktober 2020. Lokasi kegiatan: SDN 2 Wonorejo, Kulon Progo,
dengan melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan praktik gerakan nasional
revolusi mental dalam program adiwiyata. Kunjungan ke Instansi Pendidikan yang
menerapkan implementasi Revolusi Mental dalam mewujudkan Gerakan Indonesia
Bersih dan Mandiri. Penyampaian pelaksanaan program adiwiyata melalui program
bank sampah dan pengelolaan limbah sekolah oleh parapihak diantaranya; kepala
sekolah SDN 2 Wonorejo, Lurah Wonorejo, Bank sampah, dan perwakilan
orangtua/wali.

Gambar 2.28 Kunjungan Sekolah Adiwiyata
2) Capaian Pelaksanaan
Dalam kunjungan ini sejumlah siswa dan warga sekolah tersebut
mendapatkan manfaat program adiwiyata. Upaya pelestarian lingkungan hidup di
lingkup sekolah. Selain itu, manfaat ekonomi dari hasil program kegiatan yang
dilakukan sebagai implementasi gerakan indonesia mandiri.
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3) Rencana Tindak Lanjut Program
Program Adiwiyata akan dilakukan diseluruh jenjang Pendidikan mulai dari SD,
SMP, dan SMA se-Kabupaten Kulon Progo. Kerjasama dengan Lembaga bank sampah
desa di Kabupaten Kulon Progo. Koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Dinas
Lingkungan Hidup, untuk kerjasama institusi pendidikan dengan lembaga yg bergerak
pada lingkungan dibawah binaan Dinas LH Kab Kulon Progo. Program ini menjadi
model percontohan upaya perubahan melalui revolusi mental untuk diterapkan di
Daerah lain.
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3. Diseminasi Gerakan Nasional Revolusi Mental
Sebagai gerakan sosial yang mengharapkan keterlibatan lintas sektor,
diperlukan diseminasi GNRM secara terus menerus untuk meningkatkan awareness
dorongan bagi masyarakat luas untuk mengimpelementasi GNRM dengan menyajikan
contoh kegiatan perubahan lewat berbagai media. Diseminasi GNRM dilakukan melalui
beragam media seperti media sosial, website, buku, pembuatan serial komik , film
pendek, talkshow di TV Nasional, pembuatan time signal untuk radio, dan konten
videotron. Peningkatan awareness penyelenggara negara, dunia usaha, dunia
pendidikan dan unsur masyarakat luas tentang tentang GNRM dan penyebarluasan
informasi serta contoh bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara
luas untuk mengimplementasikan 3 nilai dan 5 gerakan perubahan. Hal ini mendorong
pembentukan agen-agen perubahan untuk mengimplementasikan GNRM secara luas.
a. Diseminasi Revolusi Mental melalui Media Sosial
Kegiatan publikasi media sosial di tiga platform digital yaitu Instagram,
Facebook, dan Twitter. Demografis audiens terbesar berasal dari kelompok usia 1834 tahun sehingga konten publikasi GNRM disesuaikan dengan segmen muda
Indonesia. Pembuatan masing-masing konten publikasi membuka ruang
keterlibatan bagi audiens untuk berdialog atau berinteraksi lewat comment, likes,
share. Adapun fokus pembuatan konten positif GNRM dengan konsep ringan sarat
3 nilai dan ajakan 5 gerakan perubahan meliputi:
1) Mengangkat topik hangat yang sedang dibicarakan di kalangan muda dan
dikaitkan dengan implementasi GNRM
2) Liputan sosok inspiratif yang dapat memberikan teladan pelaksanaan
Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri, Bersat
3) Program live “Ngopi (Ngobrol Pintar) Revolusi Mental” dipandu oleh host muda
Ibob Tarigan secara rutin tiap bulan mengundang kelompok atau sosok
inspiratif
4) Liputan kegiatan Revmen di berbagai daerah (Wirabangsa, Gugus Tugas, dll)
Selama pelaksanaannya adapun capaian yang dihasilkan melalui diseminasi media
sosial antara lain:
1) Tersosialisasinya konten positif 3 nilai dan 5 gerakan perubahan melalui total
680 konten GNRM yang terbagi kedalam 9.664 postingan di tiga platform
media sosial.
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2) Capaian penyebaran konten berdasarkan data di Instagram. Produksi konten
sama untuk ketiga platform, namun begitu platform Instagram memiliki
diversifikasi konten yang lebih banyak mengoptimalkan fitur tambahan dan
jumlah followers yang tinggi dibanding platform lainnya, sebagai berikut:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Gerakan Indonesia Melayani: 47 konten
Gerakan Indonesia Bersih: 37 konten
Gerakan Indonesia Tertib: 50 konten
Gerakan Indonesia Mandiri: 98 konten
Gerakan Indonesia Bersatu: 213 konten
Konten umum 5 Gerakan: 235 konten

44
44
47

GI MELAYANI

30
30
37
35
35

GI BERSIH
GI TERTIB
GI MANDIRI

50
57
57

98
111
111

GI BERSATU

213

79
79
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50
Konten FB
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100
Konten Twitter
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200

250
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Gambar 3.2
Grafik Perbandingan jumlah produksi konten yang sama di 3 media sosial GNRM
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Beberapa konten dengan engagement tertinggi (dengan rentang respon like 500-2000)
antara lain:
a.
b.
c.
d.
e.

INDONESIA MELAYANI meliputi pembahasan pelayanan Pendidikan zonasi,
merdeka belajar dan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA),
INDONESIA BERSIH meliputi aktivis lingkungan muda, penyakit DBD, dan komik
manfaat hujan;
INDONESIA TERTIB dalam pembahasan tertib parkir, tertib di era new normal,
dan tertib di tempat wisata;
INDONESIA MANDIRI mencakup konten dukung UMKM, prestasi anak muda
Indonesia yang membanggakan , dan pengelolaan keuangan;
INDONESIA BERSATU mencakup pembahasan kolaborasi hadapi resesi, antibullying dengan menghargai body image, dukungan bagi masyarakat terdampak
COVID.

Berdasarkan data analisa media sosial, konten yang dipublikasikan melalui 3 platform
berdampak pada peningkatan awareness dan respon positif masyarakat terhadap GNRM. Hal ini
dapat dilihat dari peningkatan folowers sepanjang tahun:

53

54

•

Peningkatan jumlah followers sebanyak 30% di Instagram

•

Peningkatan jumlah followers sebanyak 60% di twitter

•

Peningkatan jumlah followers sebanyak 22,4% di FB

1)

2)

Peningkatan respon positif berupa like, share dan positif komentar (mencapai
+/- 11.376 respon di IG) dan peningkatan engagement rate mencapai 4.5%
hingga akhir tahun untuk Twitter. Saat ini platform Instagram dianggap paling
efektif untuk menyasar segmen muda Indonesia.
Walaupun terdapat potensi hate speech, namun masih dalam kadar yang dapat
dimbangi oleh respon positif. Platform dengan potensi hate speech tertinggi
adalah twitter. Untuk mengurang dampak dan potensi berulang dari respon
negatif tersebut, dengan soft message dibanding secara eksplisit menggunakan
#ayoberubah. Seperti contoh: Sosok inspiratif ini saja sudah melakukan gerakan
Indonesia Bersih, kamu kapan?

Diharapkan pada tahun 2021 pengembangan diseminasi tahun 2021 melalui
media sosial, dapat menggunakan rekomendasi sebagai berikut:
a) Diversifikasi bentuk kreatif untuk mempublikasikan konten-konten yang positif
dengan menggabungkan kegiatan online dengan offline dengan tetap
mempertimbangkan protkes yang berlaku. Seperti talkshow edutaiment, gathering
media sosial, menggabungkan edukasi GNRM dengan konser, pelaksanaan
webminar.
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b) Strategi publikasi dengan pendekatan audiens muda, seperti: kerjasama dengan
influencer, pembuatan materi konten ringan dikemas dengan pendekatan yang
kekinian (tiktok, dll) dan menaikan bahasan yang sedang trending di media sosial.
c) Pembuatan konten dengan kolaborasi dari beragam daerah Indonesia (Kuliner,
Adat, Perkembangan daerah, Anak muda inspiratif) untuk meningkatkan
engagement audiens dari daerah di Indonesia lainnya. Hal ini bisa dilakukan juga
dengan research dan kolaborasi dengan komunitas di berbagai daerah.
d) Perubahan tampilan tahun 2021 untuk target audiens muda namun juga cocok
untuk dibaca kalangan usia lain.

b. Diseminasi Revolusi Mental melalui Web-Site
Wadah publikasi dan sumber informasi kegiatan Revolusi Mental yang dilakukan
oleh Kemenko PMK secara internal maupun eksternal dengan melibatkan pemerintah
nasional maupun daerah, kelompok masyarakat, Universitas/ Perguruan Tinggi, dan
dunia usaha dalam implementasi 5 gerakan perubahan. Adapun fokus publikasi melalui
website meliputi:
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Press release kegiatan Revolusi Mental baik nasional, daerah maupun yang
dilakukan oleh kelompok masyarakat dan Perguruan Tinggi.
Dokumen publik tentang GNRM yang dapat diakses oleh masyarakat luas seperti
pedoman pelaksanaan, himpunan peraturan perundang-undangan dan Surat
Keputusan Pimpinan Daerah untuk membentuk Gugus Tugas Daerah.
Infografis
Galeri Foto Kegiatan Revolusi Mental
Kisah Inspiratif dari para agen perubah
Publikasi e-book bertema Revolusi Mental

Selama tahun 2020 sebagai wadah diseminasi pelaksanaan Revolusi Mental
website GNRM menjadi wadah untuk ruang bagi publikasi kegiatan aksi yang dilakukan
oleh lintas sektor. Hingga akhir tahun 2020 terdapat lebih dari 200 konten yang
diproduksi baik oleh internal Kemenko PMK maupun mitra eksternal. Adapun beberapa
publikasi diseminasi pelaksanaan Revolusi mental yang telah mencerminkan
implementasi 5 gerakan perubahan antara lain:
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Gerakan Indonesia Melayani

Gerakan Indonesia Tertib
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Gerakan Indonesia Bersih

Gerakan Indonesia Mandiri

Gerakan Indonesia Bersatu
Gambar 3.3
Diseminasi Konten Lima Gerakan GNRM pada Website Revolusi Mental
Pengembangan website untuk penambahan fitur untuk kenyaman akses oleh pengguna.
Hal ini bermanfaat untuk menaikkan jumlah kunjungan yang tercatat naik selama 2 bulan
terakhir sebanyak 1850 pengunjung dengan durasi kunjungan 2 menit 53 detik.

Data Pengunjung Website GNRM
2000
1500
1000
500
0
Oktober

November

Desember
Series 1

Gambar 3.4 Data Pengunjung Website GNRM Tahun 2020
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1.
2.
3.

Integrasi sistem pelaporan (SiMonev oleh pemerintah daerah dan K/L) dengan
website Revolusi Mental untuk pemantauan kegiatan secara nasional dan daerah.
Pembuatan konten berkala berkolaborasi dengan penyeleanggara negara di tingkat
nasional dan daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat dan perguruan tinggi.
Integrasi website dengan media sosial Revolusi Mental, sehingga publikasi website
dalam juga terinformasi melalui media sosial GNRM begitupula sebaliknya.

c. Diseminasi Revolusi Mental Melalui Media Konvensional
1) Buku Bertema Revolusi Mental
Pengambilan kebijakan dan gerak langkah implementasi GNRM dipandang
perlu untuk dilandasi dengan tulisan ilmiah dalam bentuk buku Revolusi Mental.
Sepanjang tahun 2020 terdapat 8 buku yang dipublikasikan untuk mendukung
penyampaian informasi dan materi Revolusi Mental secara meluas sebagai sumber
informasi bagi multi sektor. Terpublikasinya 8 buah buku seputar Revolusi Mental
sebanyak 18.049 eksemplar sepanjang taun 2020. Penerima buku merupakan
peserta dalam kegiatan pembentukan dan penguatan gugus tugas daerah,
penyelenggara dan masyarakat yang mengikuti kegiatan aksi nyata pelaksanaan 5
gerakan perubahan di daerah, masyarakat yang dikunjungi oleh Bapak Menko PMK
saat peninjauan dan pemberian program peningkatan kesejahteraan, mahasiswa dan
pengajar, serta organisasi masyarakat mitra Revolusi Mental. Kedelapan buku
tersebut adalah:
a) Buku Tanya Jawab Seputar Gerakan Nasional Revolusi Mental
Buku Tanya Jawab Seputar Gerakan Nasional
Revolusi Mental ditulis oleh Prof. Paulus Wirutomo
yang memiliki pengalaman ditugaskan oleh
Presiden Jokowi untuk merumuskan konsep
Revolusi Mental di Rumah Transisi. Buku ini
disusun
untuk
mensosialisasikan
dan
menyebarluaskan konsep Gerakan Nasional
Revolusi Mental yang dikemas dalam bentuk tanya
jawab sederhana sehingga dapat dipahami oleh
lintas kalangan. Materi yang dibahas mencangkup
konsep dasar Revolusi Mental, korelasi Revolusi
Mental dengan Pancasila, kerangka konseptual
Revolusi Mental, kebijakan pemerintah dalam
pelaksanaan GNRM, kiat-kiat GNRM, dan
mampukah kita berubah?
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b) Buku Perjalanan Sosiologis Revolusi Mental
Buku ini menguraikan perspektif sosiologis dari
Gerakan Revolusi Mental dalam pembangunan
Bangsa Indonesia. Prof. Paulus menulis bahwa
lazimnya Gerakan sosial seperti Revolusi Mental
muncul dari inisiatif masyarakat sebagai reaksi
dari kekecewaan atau bahkan perlawanan
terhadap Pemerintah. Namun GNRM yang
digagas pemerintah selama sejak tahun 2015 ini
dapat menjadi suatu anomali dalam bentuk
Government-induced Social Movement (Gerakan
Sosial yang didorong Pemerintah).
Hal ini berarti Revolusi Mental perlu dilakukan
dengan komitmen penuh dari penyelenggara
negara untuk menstimulasi gerakan sosial
perubahan yang dilakukan masif oleh masyarakat
luas. Sumbangsih pemikiran sosiologi yang dituangkan dalam buku ini juga
menyuguhkan perjalanan Indonesia sebagai bangsa yang pernah terjajah cukup
lama (post colonial society) untuk bangkit dan menemukan jatidiri sebagai Nusantara
yang besar dan jaya.
c) Buku Mindful Parenting
Buku yang ditulis ibu Melly Amaya Kiong
mengupas tentang pentingnya karakter SDM
yang berkontribusi pada peningkatan kualitas
kehidupan dan pembangunan bangsa Indonesia.
Proses pembentukan karakter yang dilakukan
sejak dini tentunya sangat dipengaruhi oleh pola
pengasuhan anak. Materi pembahasan buku ini
dapat menjadi referensi dan pedoman untuk
meningkatkan kualitas pola pengasuhan anak
sejak dini yang ditujukan baik bagi orangtua,
pendidik maupun masyarakat luas.
Pola pengasuhan dipandang penting dalam
mendukung perubahan perilaku yang menjadi
program prioritas Revolusi Mental pada sistem sosial khususnya yang ditujukan untuk
penguatan ketahanan keluarga.
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d) Buku Merajut Indonesia Inklusif
Buku Merajut Indonesia Inklusif merupakan
kumpulan tulisan dari beberapa kontributor yang
fokus pada isu persatuan di Indonesia untuk
melibatkan
kelompok
marginal
dalam
pembangunan Indonesia. Penulis antara lain
adalah Ahmad Zainul Hamdi, Rumadi, Iing
Rohimin, Kholid Tri Subagiyo, Rahmat Hidayat,
Purwanto, Andi Ibnu Hadi, Fakiyal Fuad, Diana
Handayani, Agus Wedi, Jayadi dan lainnya.
Buku ini diharapkan menjadi bahan referensi
untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di
tanah air atas berbagai perbedaan yang ada.

e) Buku Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila
Buku yang ditulis oleh Arif Budimanta
mengupas
tentang
upaya mewujudkan
perputaran ekonomi berdasarkan Pancasila
untuk berjalan secara berkesinambungan dan
tepat sasaran. Buku ini diharapkan menjadi
pegangan bagi semua pihak di lingkup lembaga
negara juga masyarakat umum untuk
menerapkan inisiatif dan strategi baik dalam
pembudayaan ekonomi kerakyatan.
Buku ini sangat berkaitan dengan upaya-upaya
pelaksanaan ekonomi inklusif yang memuat
tentang penerapan perekonomian yang
mengutamakan prinsip keadlilan terutama
untuk UMKM dan perkembangan koperasi di
Indonesia.
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f)

Buku Kisah Inspiratif Revolusi Mental
Buku ini memberikan bacaan ringan untuk
menyampaikan pesan bagi pembaca bahwa
Gerakan sosial perubahan melalui “Revolusi
Mental” sedang terjadi dan bergulir diberbagai
pelosok Nusantara.
Kompilasi semua kisah yang terdapat dalam
buku ini diharapkan dapat menginspirasi
seluruh elemen masyarakat untuk mengambil
peran dalam proses perubahan melalui
Gerakan Nasional Revolusi Mental

g) Buku Indeks Capaian Revolusi Mental
Untuk mengukur keberhasilan Gerakan
perubahan melalui GNRM menghasilkan
perumusan Indeks Capaian Revolusi Mental
(ICRM). Buku ini memberikan gambaran
mengenai 31 indikator dan hasil pengukuran
capaian 5 gerakan perubahan, mengacu pada
Inpres Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan
Nasional revolusi Mental (GNRM).
Data yang digunakan untuk menyusun ICRM
sebagian besar diperoleh dari hasil Survey
Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya
dan Pendidikan (Susenas MSBP) 2018 yang
bertujuan untuk memberikan gambaran
sedekat mungkin dengan kondisi yang ada di
daerah. ICRM merupakan kerjasama Kemenko
PMK dengan Badan Pusat Statistik yang akan
dilakukan berkesinambungan dalam jangka
waktu 2 tahunan.
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h)

Buku Proyeksi Indeks Capaian Revolusi Mental 2019-2024
Revolusi Mental menjadi prioritas nasional
dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Untuk itu diperlukan dampak yang dapat
terukur sebagai bagian akuntabilitas dan
referensi pengambilan kebijakan berdasarkan
evidence based. Buku ini menyuguhkan
informasi mengenai proyeksi ICRM tahun
2024 sebagai target ukuran keberhasilan
yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan
melalui revitalisasi Revolusi Mental. Buku ini
berisi
tentang
penjelasan
mengenai
metodologi proyeksi, hasil proyeksi serta
kesimpulan proyeksi ICRM.

i)

Mindful Parenting dalam Praktik
Buku ini disusun oleh Duta Mindfull
Parenting Kota Bukit Tinggi suatu bentuk
pemahaman tentang praktikpraktik yang
baik dalam upaya meningkatkan kualitas
pola pengasuhan anak sejak dini yang
ditujukan baik bagi orangtua, pendidik
maupun
masyarakat
luas.
Untuk
mendorong pola pengasuhan dengan
praktik baik perlu diberikan contoh praktik
yang benar sehingga dapat mendukung
perubahan perilaku yang ditujukan untuk
penguatan ketahanan keluarga.

63

j) Praktik Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila

Buku ini merupakan karya dari Arif
Budimanta yang berisi tentang berbagai
upaya dan strategi penerapan sistem
ekonomi kerakyatan dalam menghadapi
tantangan dan peluang membangun
usaha
rakyat
yang
berlandaskan
Pancasila. Konsep yang dibangun adalah
adanya pemerataan dan redistribusi aset
dan akses ekonomi yang menjadi kata
kunci dalam strategi pembangunan
nasional.
Pemerintah
melakukan
penyusunan
kebijakan perekonomian nasional agar
akses dan aset sumberdaya ekonomi
terdistribusi secara merata dan berkeadilan secara sosial

k) Buku Tanya Jawab Revolusi Mental Jilid II
Buku ini merupakan karya dari Prof.
Paulus Wirutomo, yang di dalamnya
menguraikan tentang apa yang telah
dilakukan oleh masyarakat terkait
dengan gerakan Revolusi Mental dan
hasil yang telah dicapai sampai saat ini.
Diharapkan melalui buku ini seluruh
pembaca
dapat
memahami
pelaksanaan implementasi Revolusi
Mental dilapangan, menjadi agen
perubahan
Revolusi
Mental,
menciptakan perubahan yang lebih
baik di masyarakat.
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Sebagai upaya meningkatkan diseminasi melalui buku referensi terdapat beberapa
rekomendasi terutama dengan memperkaya bahan dan kolaborasi dengan para penulis
untuk mempublikasikan buku bertema Revolusi Mental di tahun mendatang serta
pencetakan buku sebagai bahan publikasi dan sumber informasi bagi masyarakat luas
mengenai Revolusi Mental.
b. Kunjungan dan Kerjasama dengan Media Masa
Sebagai Gerakan sosial yang menyasar semua lapisan masyarakat, GNRM juga
memanfaatkan peran strategis media masa untuk mendukung penyebaran informasi dan
konten positif serta implementasi Revolusi Mental yang menjangkau hingga ke pelosok
daerah dimana masyarakat tidak memanfaatkan teknologi dan sumber informasi online.
Kerjasama dengan media masa seperti televisi, dan kantor pemberitaan dilakukan
sepanjang tahun 2020.
1) Penguatan Kerjasama dengan Media Masa
a) Media Visit oleh Menko PMK ke 3 kantor pemberitaan nasional
Dengan jejaring pemberitaan yang luas meliputi TransCorp, Media Indonesia, dan
Tempo untuk mensosialisasikan GNRM dan mengajak partisipasi aktif media untuk
memproduksi tayangan, pemberitaan dan konten media yang konstruktif dan positif
untuk membangun karakter bangsa berdasarkan 3 nilai: integritas, etos kerja,
gotong royong dan 5 gerakan perubahan.

Gambar 3.5
Kunjungan Menko PMK ke 3 media pemberitaan Transcorp, Media Indonesia
dan Tempo Grooup pada tanggal 2-3 Desember 2020.
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b) Talkshow Menko PMK dalam acara Indonesia Bicara di TVRI
Untuk menjelaskan capaian GNRM, ajakan untuk melaksanakan gerakan sosial
perubahan oleh lintas sektor dan contoh perilaku yang dapat dilakukan untuk
mencapai pembangunan bangsa yang lebih melayani, bersih, tertib, mandiri dan
Bersatu.

Gambar 3.6
Menko PMK menjelaskan GNRM pada Talkshow Indonesia Bicara, TVRI

Pelaksanaan kerjasama dan kolaborasi dengan media yang telah dikunjungi
untuk mendukung pelaksanaan Revolusi Mental, seperti:
•
•
•

Peningkatan pemberitaan positif mengenai Revolusi Mental.
Pelaksanaan kegiatan bersama media dan masyarakat khususnya terkait rencana aksi
5 gerakan perubahan.
Produksi publikasi media seperti ILM, acara bermuatan Revolusi Mental di tiap media.

c) Produksi bahan materi publikasi lainnya
Strategi untuk memperluas penyebaran konten positif di media yang bermuatan
integritas, etos kerja dan gotong royong serta ajakan melakukan 5 gerakan perubahan
melalui hal sederhana di kehidupan sehari-hari dilakukan melalui pengayaan materi dengan
produksi serial komik, film pendek, time signal, dan videotron. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan diversifikasi bentuk konten dan memperluas cakupan publikasi melalui media
sosial, jejaring online dan media masa radio. Beberapa hasil dari materi publikasi tersebut
antara lain:
a)
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Tersedianya 10 konten komik serial dengan tematik 5 gerakan perubahan

•

Komik tematik Indonesia Melayani: Pelayanan Publik dan Peran Orang Tua (2
konten).

•
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Komik tematik Indonesia Bersih: Agen Perubah (1 konten)

•

•

68

Komik tematik Indonesia Tertib: Pernikahan Dini (1 konten).

Komik tematik Indonesia Mandiri: Cinta Produk Dalam Negeri, Wirausaha, Karakter
Berintegritas (3 konten).

•

69

Komik tematik Indonesia Bersatu: Bullying, Hoax, dan Radikalisme (3 konten).

b) Tersedianya 2 film pendek berdurasi 7 menit yang mengangkat tentang nilai
integritas berjudul ‘‘Parcel’’ dan Gerakan Indonesia Melayani melalui perbaikan
kualitas pelayanan publik berjudul “Loket”.
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c) Tersedianya 6 konten time signal radio untuk prime time pagi (Pkl 07.00, 08.00,
09.00) dan sore (Pkl 16.00, 17.00, 18.00) berdurasi 45-60 detik dengan muatan
3 nilai dan 5 gerakan.

71

d) Tersedianya 8 konten videotron berdurasi 60 detik dengan muatan 3 nilai dan 5
gerakan.
Gerakan Indonesia Melayani (2 konten)

Gerakan Indonesia Bersih (2 konten)
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Gerakan Indonesia Tertib (1 konten)

Gerakan Indonesia Mandiri (1 konten)
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Gerakan Indonesia Bersatu (2 konten)

Hasil produksi komik, film pendek, time signal dan videotron akan menjadi materi
publikasi GNRM sejak awal tahun 2021. Materi akan disebarluaskan melalui platform
media sosial GNRM, website GNRM, youtube, dan media masa radio bertujuan untuk
memperluas cakupan audiens.

Kerjasama Pembuatan Komik dan Film dengan Kemendagri
Komik Revolusi Mental
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Komik ini menceritakan tentang berbagai fenomena gerakan Revolusi Mental
dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk konten yang ada di dalamnya mencerminkan
tentang lima gerakan Revolusi Mental.

Film Satria Bela Negara

Film ini merupakan kontribusi dari Kemendagri yang menceritakan tentang
sosok pemuda yang bernama satria yang berjuang untuk mebela negara dan menjadi
benteng NKRI menciptakan keadilan. Melalui Film ini harapannya para pemuda
Indonesia khususnya bersedia menjadi agen atau satria bela negara, yang membela
negara dengan berbagai upaya.
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4. Diseminasi Melalui Pokmas dan Ormas
1. Universitas Bakrie
a. Fokus Kegiatan
Memberikan pemahaman tentang Gerakan Indonesia Melayani melalui
webinar penguatan Revolusi Mental pada dunia pendidikan di Universitas
Bakrie.
b. Capaian Pelaksanaan
Berdasarkan hasil kegiatan, diperoleh 100 mahasiswa dan pengajar di
Universitas Bakrie memperoleh pemahaman mengenai filosofi dasar
Revolusi Mental dan strategi pelayanan kesehatan pada kurikulum
kedokteran. Diharapkan adanya komitmen perguruan tinggi yang
menekankan aspek value sebagai bentuk perwujudan Revolusi Mental
khususnya pelayanan dalam bidang pendidikan.

c. Tindak Lanjut
Mengusulkan penerapan Revolusi Mental melalui strategi pendidikan yang
menekankan aspek kognitif dan aspek value (kebermanfaatan nilai sosial di
masyarakat).
2. Universitas Politeknik Pos Indonesia
a. Fokus Kegiatan
Memberikan pemahaman tentang gerakan Indonesia mandiri melalui
workshop series business plan dan digitalpreanur bagi wirausaha pemula di
Universitas Politeknik Pos Indonesia.
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b. Capaian Pelaksanaan
Berdasarkan hasil kegiatan, diperoleh 276 wirausaha pemula yang telah
meningkat ketrampilan dalam berwirausaha, penyusunan business plan bagi
wirausaha pemula, dan terciptanya platform kolaborasi digital.

c.

Tindak Lanjut
Terbentuknya wadah inkubasi bagi 5 business plan agar siap berkompetisi
dan mengembangankan potensi usahanya dapat berjalan dengan baik.

3. Univesitas Gorontalo
a. Fokus Kegiatan
Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pelatihan peningkatan
kapasitas dan softskill dalam produksi dan pemasaran produk VCO (Virgin
Coconut Oil) di Desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolanguhula, Kabupaten
Gorontalo.
b. Capaian Pelaksanaan
Berdasarkan hasil kegiatan, diperoleh 40 peserta pengelola usaha VCO
yang berhasil meningkat kapasitas dan pengetahuannya mengenai produksi
dan pemasaran produk VCO yang berbasis (One Village One Product) untuk
mewujudkan Indonesia mandiri.
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c.

Tindaklanjut
Tim GNRM UNG bersama masyarakat Desa Tamaila Utara akan memproses
Sertifikat merek dagang SNI dari BBPOM dan sertifikat halal dari MUI.

4. Universitas Pattimura
a.

Fokus Kegiatan
Meningkatkan kapasitas agen pembangunan perdesaan melalui pelatihan
penguatan kapasitas (Capacity Building) Desa Poka, Desa Wayame dan
Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

b. Capaian Pelaksanaan
Berdasarkan hasil kegiatan, diperoleh 45 agen pembangunan perdesaan
sebagai tenaga penggerak ditingkat desa mengenai Perencanaan
Pembangunan Desa yang Partisipatif; Standar Pelayanan dan Sistem
Pelayanan Inovatif; dan Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa.
Diharapkan adanya komitmen desa untuk lebih meningkatkan pelayanan di
masyarakat.
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c.

Tindak Lanjut
1. Dilaksanakannya pelatihan pembuatan Standar Operasional Prosedur
dan Program Microsoft exe
2. Peningkatan fasilitas jaringan internet dan pendampingan agen
pembangunan perdesaan.

5. ISBI Bandung (Institut Seni Budaya Indonesia)
a.

Fokus Program
Memberikan pemahaman nilai-nilai filosofi pencak silat melalui pelatihan
ibing penca di Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung
berbasis kesenian lokal.

b. Capaian Pelaksanaan
Berdasarkan hasil kegiatan, 60 peserta yang berhasil mengikuti pelatihan
dan pendidikan mengenai GNRM dan Pencak Silat Ibing Penca. Kegiatan
tersebut merupakan wujud aksi nyata dalam memahami nilai luhur
kebudayaan dalam menghargai nilai kearifan lokal sebagai dukungan
Gerakan Indonesia Bersatu.
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c.

Tindak Lanjut
Peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan dunia pendidikan dalam
mensosialisasikan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat.

6. IAIN Manado
a.

Fokus Kegiatan
Memberikan pembinaan mental kepada mahasiswa melalui sosialisasi
Gerakan Nasional Revolusi Mental di Swissbell Hotel, Kota Manado.

b. Capaian Pelaksanaan
Berdasarkan kegiatan ini, 30 peserta perwakilan mahasiswa dari berbagai
program studi di IAIN Manado agar mengimplementasikan Gerakan
Indonesia Bersatu agar dapat meningkatkan rasa percaya diri,
kemampuan leadership, disiplin, mental dan spiritual serta memiliki empati
terhadap orang lain.
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c.

Tindak Lanjut
Pengembangan
karakter
berkesinambungan.

mahasiswa

IAIN

Manado

secara

7. Universitas Negeri Surabaya
a. Fokus Kegiatan
Memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan melalui kursus
kader kebangsaan bagi generasi milenial pada Perguruan Tinggi di Jawa
Timur.
b. Capaian Pelaksanaan
Berdasarkan hasil kegiatan, diperoleh 35 peserta dari berbagai perguruan
tinggi di antaranya Unair, ITS, UPN, Universitas Ciputra, Ubaya, UINSA,
UNIPA, Unmuh Surabaya dan Universitas Brawijaya yang mendapatkan
kursus penguatan jati diri keindonesiaan dan nilai-nilai kebangsaan pada
diri generasi muda sehingga terbentuk kader anti intoleransi dan
radikalisme.
Materi yang diberikan mengenai orientasi program dan kebijakan GNRM;
Kajian Kebudayaan dan masyarakat Indonesia, Ideologi Pancasila,
Nasionalisme Indonesia, Radikalisme dan intoleransi; dan analisis situasi
nasional sebagai upaya untuk mendukung gerakan Indonesia bersatu.
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c.

Tindak Lanjut
Terselenggaranya kegiatan kursus tingkat menengah dan tingkat lanjut
khusus bagi peserta yang memenuhi predikat memuaskan.

8. Universitas Terbuka
a.

Fokus Kegiatan
Meningkatkan pemahaman nilai karakter bangsa melalui workshop
Gerakan Nasional Revolusi Mental pada masyarakat Carita, Kabupaten
Pandeglang, Provinsi Banten.

b. Capaian pelaksanaan
Dengan kegiatan ini, peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, kepala
desa, mahasiswa, guru dan pemuda karang taruna yang mendapatkan
workshop penanaman nilai-nilai karakter bangsa dan workshop kearifan
lokal daerah agar memiliki nilai karakter Revolusi Mental sebagai langkah
implementasi Gerakan Indonesia Bersatu.
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c.

Tindak Lanjut
Pelaksanaan penanaman nilia-nilai karakter secara berkesinambungan
agar nilai-nilai GNRM dapat dihayati dan dilaksanakan menjadi perilaku
sehari-hari.

9. UNIVERSITAS YARSI
a. Fokus Kegiatan
Memberikan pengetahuan tentang Gerakan Indonesia Bersih melalui
webinar, lomba foto dan olahraga di ruang publik pada Ruang Publik
Terpadu Ramah Anak (RPTRA) DKI Jakarta.
b. Capaian pelaksanaan
Berdasarkan hasil kegiatan, diperoleh peserta yang terdiri dari Pengelola
RPTRA, Kader Lansia dan masyarakat yang mendapatkan pengetahuan
tentang PBHS, pengelolaan RPTRA dan protokol Covid-19. Dengan
capaian tersebut, seluruh kegiatan Universitas Yarsi mengarah pada
Gerakan Indonesia Bersih agar masyarakat dapat mencegah diri dari
Covid-19.
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c. Tindak Lanjut
Universitas YARSI akan melanjutkan pembinaan kepada RPTRA di
Lingkungan Universitas YARSI.
10. Institut Pertanian Bogor
a. Fokus Kegiatan
Memberikan pelatihan dan kompetisi video kreatif melalui webinar dan
praktik selam untuk menumbuhkan karakter mandiri pada masyarakat.
b. Capaian pelaksanaan
Berdasarkan kegiatan tersebut, diperoleh 227 peserta yang memperoleh
pelatihan dan mengikuti kompetisi dalam beberapa bentuk seperti
program science of diving, coaching kewirausahaan, pelestarian budaya
dan konten kreatif. Diharapkan kegiatan ini dapat menciptakan kader
pemuda yang mendukung Gerakan Indonesia Mandiri agar lebih peduli
dengan masyarakat.
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c. Tindak Lanjut
Akan melibatkan generasi muda dalam melaksanakan program Gerakan
Nasional Revolusi Mental terutama dalam menjangka program
pemberdayaan bagi kaum marjinal dan penyandang disabilitas.
11. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
a. Fokus Kegiatan
Memberikan pelatihan kemampuan enterpreanur melalui workshop
pengembangan kewirausahaan di Univesitas Muhammadiyah Sumatera
Utara.
b. Capaian pelaksanaan
Berdasarkan kegiatan ini, diperoleh 30 peserta yang merupakan
mahasiswa anggota PUSKIIBI (Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan
Inkubator Bisnis) yang mengikuti workshop pelatihan dan kompetisi antar
mahasiswa dalam penciptaan usaha untuk mewujudkan Indonesia mandiri
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c. Tindak Lanjut
Mendirikan Koperasi mahasiswa dengan berkolaborasi antar pelaku bisnis
mahasiswa UMSU
12. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
a. Fokus Kegiatan
Memberikan pelatihan pengenalan ilmu falak melalui pamanfaatan fasilitas
Observatorium Ilmu Falak (OIF) di Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara.
b. Capaian pelaksanaan
Berdasarkan kegiatan ini, diperoleh peserta yang terdiri dari pelajar,
mahasiswa dan masyarakat di Kota Medan dan sekitarnya yang mengikuti
pelatihan dan pengenalan ilmu falak berupa pelatihan arah kiblat,
pembuatan teleskop, theodolit (mengukur sudut kiblat), roket air, simulasi
waktu sholat dan pengenalan rasi bintang kepada pelajar sebagai bentuk
pelayanan dunia pendidikan kepada masyarakat.
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c. Tindak Lanjut
Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah untuk pengembangan
dan pemanfaatan ilmu falak kepada masyarakat.
13. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
a. Fokus Kegiatan
Memberikan pemahaman dan pelatihan melalui pengolahan dan
pemanfaatan sampah rumah tangga di Kecamatan Medan Polonia, Kota
Medan.
b. Capaian pelaksanaan
Berdasarkan kegiatan ini, diperoleh 120 peserta dari kalangan perempuan
yang mendapatkan pemahaman dan pelatihan tentang pengelolaan limbah
rumah tangga menjadi kompos yang memiliki nilai guna melalui metode
composting Takakura. Setelah mengikuti kegiatan ini, adanya partisipasi
rumah tangga dalam pemilahan sampah untuk didaur ulang sebagai
dukungan program zero waste pada program Gerakan Indonesia Bersih.
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c. Tindak Lanjut
Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan proses daur
ulang sampah menjadi kompos sebagai pupuk tanaman rumah tangga.
14. Universitas Lampung
a. Fokus Kegiatan
Memberikan pemahaman dan pengetahuan perilaku hidup bersih dan
sehat melalui pelatihan Gerakan Masyarakat Sehat menuju Zero Waste
2030 di Universitas Lampung.
b. Capaian pelaksanaan
Berdasarkan kegiatan ini, diperoleh peserta agen perubahan dan pemuda
penggerak Zero Waste terdiri dari pemuda dan masyarakat yang
mendapatkan
pelatihan
Gerakan
Masyarakat
Sehat
serta
mengkampanyekan Gerakan Indonesia Bersih sebagai upaya untuk
pengurangan sampah di masyarakat menuju Zero Waste tahun 2030.
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c. Tindak Lanjut
Peserta menjadi Agen Perubahan Revolusi mental dan Pemuda
Penggerak Zero Waste di lingkungan masyarakat.
15. Universitas Teknokrat Lampung
a. Fokus Kegiatan
Meningkatkan ketrampilan wirausaha melalui Workshop bagi Gen-Z dalam
mendukung Gerakan Indonesia Mandiri di Universitas Teknokrat Lampung
b. Capaian pelaksanaan
Dalam kegiatan ini, ada 350 mahasiswa yang memperoleh peningkatan
keterampilan dalam menyusun business plan dan digitalpreanur melalui
kegiatan Creativeprenuer Workshop, FGD GNRM, workshop product
marketing, Webinar Building Personal and Business Branding dan
Creative business Site Visit ke Portofolio dan Kiyotime sebagai bekal
mahasiswa mengembangkan UMKM untuk mendorong pusat perubahan
dalam mewujudukan Indonesia Mandiri.

89

c. Tindak Lanjut
Melakukan Workshop untuk meningkatkan pengetahuan internet
marketing dan memberikan peluang wadah inkubasi bagi 30
wirausahawan muda di Universitas Teknokrat Lampung.

16. Universitas Jember
a. Fokus Kegiatan
Meningkatkan pengetahuan dan edukasi sikap toleransi melalui workshop
dan deklarasi Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagai wujud aksi nyata
Gerakan Indonesia Bersatu di Universitas Jember.
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b. Capaian pelaksanaan
Dengan kegiatan ini, 50 mahasiswa dari unsur perwakilan organisasi
mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, himpunan mahasiswa dan Badan
Eksekutif Mahasiswa memperoleh edukasi sikap toleransi sebagai
implementasi Revolusi Mental. Diharapkan mahasiswa dapat bersikap
toleran tanpa memaksakan kehendak dalam kehidupan sehari-hari.
c. Tindak Lanjut
Melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan
Masyarakat Indonesia yang berjiwa Pancasilais, intelektual, religius dan
toleran demi mencapai tujuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
17. Universitas Muhammadiyah Malang
a. Fokus Kegiatan
Memberikan pemahaman tertib berlalu lintas melalui webinar dan ToT
strategi perbaikan disiplin berlalu lintas di Universitas Muhammadiyah
Malang.
b. Capaian pelaksanaan
Kegiatan ini menghasilkan 200 mahasiswa yang memperoleh informasi
dan terlibat dalam dalam pelaksanaan GNRM agar mengimplementasikan
melalui Gerakan Indonesia Tertib melalui tertib dalam berkendara/berlalu
lintas. Peserta mendapatkan materi manajemen emosi saat berkendara,
keselamatan dalam penggunaan kendaraan dan pengenalan disiplin diri
dalam berlalu lintas serta pentingnya pemahaman rambu lalu lintas.
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c.

Tindak Lanjut
Melaksanakan ToT Gerakan Nasional Revolusi Mental bagi pemuda agar
taat lalu lintas di Kota/Kabupaten Malang.

18. Universitas Negeri Padang
a. Fokus Kegiatan
Melaksanakan sosialisasi Gerakan Indonesia Bersatu melalui lomba
penulisan essay, pidato dan webinar Revolusi Mental di Universitas Negeri
Padang, Sumatera Barat.
b. Capaian pelaksanaan
Berdasarkan kegiatan ini, terdapat 1014 peserta dari kalangan milenial
yang mendapatkan sosialisasi terkait Revolusi Mental, melatih pidato
bertemakan Revolusi Mental serta mengetahui Revolusi Mental bagi
generasi milenial.

c. Tindak Lanjut
Universitas Negeri Padang akan menjadi pusat gerakan revolusi mental
untuk mewujudkan perubahan mindset, sikap dan perilaku civitas
akademika kampus untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, adil
dan makmur.
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19. Universitas Majalengka
a. Fokus Kegiatan
Memberikan sosialisasi Indonesia Bersih Universitas Majalengka 2020
melalui seminar, penyuluhan, lomba dan aksi nyata pungut sampah
sebagai dukungan terhadap Gerakan Indonesia Bersih di Kabupaten
Majalengka.
b. Capaian pelaksanaan
Melalui kegiatan ini, ada 430 peserta yang memperoleh sosialisasi
mengenai Gerakan Indonesia bersih, terlibat dalam lomba “peduli
lingkungan hidup”, pengolahan sampah, pemilahan sampah otomatis,
serta aksi nyata pungut sampah. Berdasarkan kegiatan tersebut,
diharapkan komitmen masyarakat yang terlibat untuk mendukung Gerakan
Indonesia Bersih.

c. Tindak Lanjut
1) Tim GNRM Indonesia Bersih Universitas Majalengka 2020 mengajukan
Haki Game Peduli Lingkungan Hidup.
2) Tim GNRM Indonesia Bersih Universitas Majalengka 2020 bersama
kelompok masayarakat di Desa Kertabasuki Kecamatan Maja dan
Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
bersepakat untuk meningkatkan skala kapasitas pengolah sampah
pirolisis sederhana menjadi kapasitas medium tingkat skala Desa.
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20. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
a. Fokus Kegiatan
Meningkatkan pemahaman pendidikan perdamaian untuk meningkatkan
toleransi beragama melalui metode online training bagi mahasiswa di
Universitas Muhamamdiyah Kalimantan Timur
b. Capaian pelaksanaan
Berdasarkan kegiatan tersebut, 30 mahasiswa memperoleh pelatihan
untuk meningkatkan pemahaman toleransi, saling menghargai dan gotong
royong sehingga, tercipta generasi muda yang solutif dan tanggung
memiliki jiwa gotong royong dalam rangka implementasi Gerakan
Indonesia Bersatu.

c. Tindak Lanjut
Melakukan sosialisasi nilai-nilai perdamaian kepada teman sebaya dan
masyarakat.
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21. Gread Edu
a.

Fokus Kegiatan
Meningkatkan pemahaman tentang gerakan Indonesia mandiri melalui
workshop dan pendampingan UMKM bagi mahasiswa dan pelaku usaha.

b.

Capaian Pelaksanaan
Berdasarkan hasil kegiatan, diperoleh 60 peserta mahasiswa dan pelaku
usaha yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan melalui webminar
tentang scale up market, penyusunan laporan keuangan, dan digital
marketing serta dukungan materi pembelajaran melalui WA Group.

c.

Tindak Lanjut
Peserta pelatihan melakukan pendampingan langsung kepada UMKM

22.Faqih Usman Center
a. Fokus Kegiatan
Meningkatkan pemahaman tentang Gerakan Indonesia Bersatu melalui
pemanfaatan teknologi digital bagi pelajar di Jawa Timur
b. Capaian Pelaksanaan
Berdasarkan hasil kegiatan, diperoleh 50 peserta dan 50 konten bertema
persatuan bangsa melalui pelatihan, produksi dan kompetisi vlog.
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c.

Tindak Lanjut
Peserta meningkatkan produksi
keberagaman Indonesia.

konten

di

media

sosial

tentang

23. Yayasan Peduli Mandiri Insani
a. Fokus Kegiatan
Meningkatkan kapasitas mengenai Perilaku Hidup Sehat dan Bersih
(PHBS) melalui pelatihan bagi Satgas Jogo Tonggo, di Kota Surakarta.
b.
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Capaian Pelaksanaan
Berdasarkan hasil kegiatan, diperoleh 50 Satgas Jogo Tonggo yang
mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas seperti sosialisasi gerakan
cuci tangan yang benar, pelatihan pembuatan hand soap, pemberian
edukasi mengenai PHBS dan pelatihan membuat masker kain.

c.

Tindak Lanjut
Pelatihan Satgas Jogo Tonggo diperluas hingga 54 Kelurahan di Kota
Surakarta.

24. Nadhatul Ulama
a. Fokus Kegiatan
Meningkatkan pemahaman agama yang moderat melalui sosialisasi
peningkatan pemahaman agama bagi kader Nahdlatul Ulama.
b. Capaian pelaksanaan
Berdasarkan hasil kegiatan, diperoleh 90 peserta kader NU yang
mendampatkan pelatihan pemahaman agama yang moderat di era new
normal sebagai komitmen untuk mendukung Gerakan Indonesia Bersatu
melalui jalan dakwah.
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c.

Tindak Lanjut
Meningkatkan pemahaman agama yang moderat di era new normal bagi
seluruh pengurus anak cabang, cabang dan organisasi sayap PBNU.

25. SIGMAPHI Policy Research and Data Analysis
a. Fokus Kegiatan
Desiminasi dan aktualisasi pemikiran Pancasilanomics bagi mahasiswa dan
masyarakat umum dalam mendukung program Gerakan Indonesia Mandiri.
b. Capaian Pelaksanaan
Berdasarkan kegiatan ini, diperoleh 50 peserta yang mendapatkan
pemahamanan mengenai kerangka akademik dan praktik nilai-nilai ekonomi
Pancasila/Pancasilanomics dalam sistem perekonomian Indonesia untuk
sebagai upaya untuk mendukung Indonesia yang mandiri dan berdaya
saing.
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c.

26.

Tindak Lanjut
Melaksanakan kegiatan workshop di tahun 2021 untuk melakukan
desiminasi ide penerapan Pancasilanomics dalam sistem ekonomi
Indonesia.

Yayasan Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA)
a. Fokus Kegiatan
Memberikan pemahaman pembangunan berbasis kerakyatan melalui
pelatihan kewirausahaan sosial untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri.
b. Capaian pelaksanaan
Melalui kegiatan ini, sebanyak 71 peserta generasi muda yang mendapatkan
pelatihan kewirausahaan sosial sebagai langkah untuk merubah pola pikir
dan sudut pandang sekaligus sebagai wadah bagi wirausahawan sosial muda
agar saling berjejaring, berdiskusi dan berkolaborasi mengembangkan
potensi desa berbasis masyarakat.
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c. Tindak Lanjut
1) Seluruh peserta telah membuat rencana aksi untuk pengembangan
bisnis dan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat disekitar
usahanya.
2) Seluruh peserta berkomitmen Bersatu dalam wadah alumni wirabangsa
untuk turut membangun Indonesia.

27.Yayasan Karakter Eling Indonesia
a. Fokus Kegiatan
Melaksanakan pendidikan dan pembangunan karakter melalui workshop
mindful parenting bagi Guru PAUD di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
b. Capaian pelaksanaan
Berdasarkan hasil kegiatan, peserta yang terdiri dari guru dan keluarga yang
memperoleh workshop dan program pendampingan praktik mindful
parenting agar menjadi kader penggerak pembangunan karakter pada
pendidikan anak usia dini dan menjadi agen perubahan di lingkungan
keluarga dan sekolah dalam memperkuat pendidikan karakter sebagai
dukungan Gerakan Indonesia Bersatu.
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c. Tindak Lanjut
1. Para Kepala Sekolah, guru, serta keluarga dapat menjadi agen perubahan
(mindful parenting) bagi lingkungan sekitarnya.
2. Hasil tulisan praktik MP akan diterbitkan dalam bentuk buku antologi
praktik mindful parenting.
28.Yayasan Bentang Sakula Budaya
a. Fokus Kegiatan
Memberikan pemahaman pengelolaan pertanian tanpa bakar melalui
sosialisasi dan pelatihan teknologi berbasis kearifan lokal dengan teknologi
EKD di Kecamatan Malan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.
b. Capaian pelaksanaan
Berdasarkan hasil kegiatan, 70 orang warga mendapatkan informasi dan
pelatihan mengenai pengolahan pertanian berbasis kearifan lokal yang
ramah lingkungan untuk mendorong kemandirian di bidang pangan melalui
metode pembukaan lahan tanpa bakar yang lebih murah, mudah, aman dan
berkelanjutan.
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c. Tindak Lanjut
1) Melakukan penerapan teknologi pertanian berbasis kearifan lokal pada
sektor perkebunan dan peternakan
2) Melakukan sinergi dengan seluruh perangkat pemerintah untuk
meningkatkan produksi pangan di wilayah Kalimantan tengah.

29.Solo Bersimfoni
a. Fokus Kegiatan
Internalisasi nilai-nilai Revolusi Mental melalui podcast, seminar serta
pemutaran dan diskusi film pendek di Kota Surakarta
b. Capaian pelaksanaan
Berdasarkan hasil kegiatan, terdapat 300 peserta remaja milenial yang
memperoleh pemahaman mengenai toleransi dan pengembangan nilai
karakter remaja yang bersumber dari nilai budaya lokal yang diharapkan
menjadi agen-agen remaja revolusi mental. Berdasarkan capaian tersebut,
remaja milenial harus mampu berpartisipasi aktif dalam pengembangan
karakter melalu teknologi informasi, menghilangkan sikap negative remaja,
serta dapat menciptakan suasana rukun, damai dana man di masyarakat.
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c. Tindak Lanjut
1) Perluasan cakupan tidak hanya menyentuh remaja milenial, namun
diseluruh lapisan masyarakat dalam rangka internalisasi nilai-nilai
Revolusi Mental berbasis nilai-nilai budaya lokal (hastalaku).
2) Perlu Gerakan secara massif dengan melibatkan peran aktif antara
pemerintah dan masyarakat dalam rangka pengembangan karakter
berbasis nilai-nilai budaya lokal (hasthalaku)
30. Pimpinan Pusat Muhammadiyah
a. Fokus Kegiatan
Memberikan pemahaman mengenai penanggulan Covid-19 melalui seminar
nasional peran strategis organisasi keagamaan sebagai bentuk Gerakan
Indonesia Bersatu.
b. Capaian pelaksanaan
Berdasarkan hasil kegiatan, peserta yang terdiri dari lintas organisasi
keagamaan seperti MCC (Muhammadiyah Comand Covid-19), Satgas Peduli
Covid-19 NU, Persekutuan Geraja melawan Covid-19 (GMC-19) dan Yayasan
Budha Tzu Chi memahami strategi-stategi organisasi keagamaan dalam
menanggulangi Covid-19, wadah berbagai praktik baik dan edukasi pada
masing-masing organisasi keagamaan agar mematuhi protokol kesehatan.
Berdasarkan capaian tersebut, adanya sinergi pemerintah dengan ormas
keagamaan, penguatan modal sosial masyarakat dan adanya komitmen
organisasi keagamaan membantu masyarakat dalam penanganan Covid-19.
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c. Tindak Lanjut
1) Diperlukan apresiasi oleh pemerintah kepada kolaborasi ormas
keagamaan untuk mengembangkan modal spiritual sekaligus modal
sosial untuk saling membantu masyarakat selama pandemik COVID.
2) Komitmen kolaborasi ormas keagamaan bukan hanya sekedar dialog tapi
dialog in action di lapangan untuk secara berkelanjutan mengedukasi
masyarakat dan mendukung adaptasi kebiasaan baru dalam menghadapi
pandemic
3) Peningkatan pemberitaan untuk membentuk citra baik dan pengakuan
akan peran aktif ormas keagamaan dalam penanggulangan pandemi.
31.Kader Inti Pemuda Anti Narkoba
a. Fokus Kegiatan
Peningkatan pemahaman dan pembekalan melalui pelatihan dan aksi nyata
Tanggap Darurat Covid-19 di Provinsi Bali.
b. Capaian pelaksanaan
Berdasarkan hasil kegiatan, di peroleh 20 Relawan Pemuda Tanggap
Darurat Covid-19 dan 52 anggota kader Inti Pemuda Anti Narkoba yang
memperoleh peningkatan pemahaman, pengetahuan, kesadaran dan
kewaspadaaan masyarakat terhadap wabah Covid-19 sebagai bentuk
pembekalan dalam aksi nyata mensosialisasikan Gerakan Indonesia Tertib.
Berdasarkan capaian tersebut, relawan memahami dan berkomitmen untuk
mengimplementasikan aksi nyata gerakan Indonesia Tertib dan Bersatu
dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.
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c. Tindak Lanjut
Relawan pemuda akan terus berkontribusi dalam upaya percepatan
penanganan wabah Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah dengan
melakukan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19
di lingkungannya masing-masing.
32. Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia
a. Fokus Kegiatan
Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan UMKM
melalui diskusi, praktik, motivasi dan sharing penguatan pelaku UMKM.
b. Capaian pelaksanaan
Berdasarkan hasil kegiatan, 20 peserta pelaku UMKM memperoleh
materi UMKM, Personal Mentoring, Upgrading Product and Packaging,
Personal Branding, Rebranding and Marketing Strategy, Personal Training
dan Advertainment Plannin, praktik membuat proposal, motivasi dan sharing
pengetahuan UMKM dalam pemanfaatan platform digital dan peningkatan
kualitas produk dalam negeri. Dari hasil capaian tersebut, ada kolaborasi
pemerintah dengan KMHDI dalam membantu UMKM untuk bangkit dan
meningkatkan kualitas produk UMKM.
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c. Tindak Lanjut
Komitmen berkelanjutan KMHDI untuk menjadi mitra pemerintah untuk
mendukung pelaku UMKM dan mengkampanyekan penggunaan produk
lokal secara luas di masyarakat untuk Indonesia Mandiri.

33. Lembaga Pengelolaan Teknologi Pertanian
a. Fokus Kegiatan
Memberikan pemahaman tentang Gerakan Indonesia Mandiri melalui
pemberdayaan masyarakat peternak domba di Desa Kaliboto, Kecamatan
Mojogedang, Kabupaten Karanganyar berbasis pembentukan koperasi
peternak.
b. Capaian pelaksanaan
Berdasarkan hasil kegiatan, diperoleh bahwa 75 peserta yang mendapatkan
pelatihan tentang cara beternak, mengolah pakan, membangun usaha
berbasis koperasi. Berdasarkan capaian tersebut, seluruh kegiatan dari LPTP
mengarah pada Gerakan Indonesia Mandiri untuk menciptakan masyarakat
wirausaha baru dibidang peternakan.
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c. Tindak Lanjut
1) Setiap kelompok ternak akan diberdayakan untuk menjadi anggota
koperasi
2) Akan dibentuk komunitas pengolah pakan ternak
3) Terbentuknya koperasi yang memfasilitasi jual beli pakan ternak.
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BAB III
REKOMENDASI KEBIJAKAN GNRM
Pelaksanaan GNRM tahun 2020 belum dapat dicapai secara maksimal terutama
mengenai manfaat dan dampak dari pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Permasalahan dan
kendala tersebut muncul baik secara internal maupun eksternal yang sangat mempengaruhi
terhadap capaian berupa target dan sasaran. Hambatan dan kendala ini tentu saja menjadi
bahan refleksi untuk memperbaiki pelaksanaan GNRM di periode selanjutnya. Maka dari
itu sangat penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka mengantisipasi
hal-hal yang sama terjadi di masa yang akan datang. Walaupun dalam kondisi pandemi
dengan pergerakan yang serba terbatas, pelaksanaan kegiatan GNRM tetap menyesuaikan
dengan protokol kesehatan ketat, menggunakan teknologi daring/online, dan sebagainya.
Beberapa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan capaian target,
sasaran pelaksanaan GNRM pada tahun 2021 antara lain:
1. Gugus Tugas Nasional (GTN) Revolusi Mental perlu mendorong K/L/D, membentuk
dan mengaktifkan peran Gugus Tugas Revolusi Mental sebagai motor penggerak
pelaksanaan GNRM.
2. Gugus Tugas Revolusi Mental di daerah harus memasukkan muatan nilai dan substansi
Revolusi Mental ke dalam rencana programnya khususnya dalam strategi yang
tertuang dalam RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan salah satu langkah
strategisnya yakni mendorong dan meningkatkan partisipasi seluruh pihak, termasuk
masyarakat, secara aktif dalam pelaksanaannya;
3. Perlu adanya pendampingan dan konsultasi tentang bentuk program, sasaran dan
target program oleh Gugus Tugas Nasional (GTN) kepada pemerintah daerah (gugus
tugas daerah) sehingga pelaksanaanya tepat sasaran;
4. Setiap pelaksana GNRM di daerah dalam menentukan prioritas kegiatan Revolusi
Mental berbasis masalah dan kebutuhan daerah, sehingga dapat memberikan
kontribusi terhadap peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM);
5. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan GNRM oleh gugus tugas Revolusi
Mental harus memuat capaian outcome program.
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