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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.
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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:
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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;
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.
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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. 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.
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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
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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:
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.
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3) Rencana Tindak Lanjut
1)
2)
3)

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.
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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:
a)
b)
c)

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;

9

d)
e)

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 2020-2024 serta melihat permasalahan yang terdapat di Kota Padang Panjang.
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:
1. 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.
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Gambar 2.5 Pelaksanaan Penguatan Gugus Tugas GNRM

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.
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Gambar 2.6
Dialog peningkatan prilaku PHBS dan tertib di kalangan pemuda
c.

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:
1) Aksi untuk Manggarai Melayani meliputi sosisalisasi dan pelatihan untuk ASN untuk meningkatkan manajemen
pelayanan serta memberikan reward and punishment untuk ASN dalam pelayanan publik;
2) Aksi untuk Manggarai Bersih meliputi memberikan pelatihan kepada petugas kebersihan untuk pengelolaan
sampah;
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3) Aksi untuk Manggarai Tertib meliputi sosialisasi pembinaan dan himbauan PKL serta menyiapkan lokasi khusus
untuk PKL;
4) Aksi untuk Manggarai Mandiri meliputi pembentukan asosiasi usaha kelompok masyarakat dan pembentukan
regulasi untuk mengontrol harga pasar;
5) Aksi untuk Manggarai Bersatu meliputi sosialisasi peningkatan toleransi terhadap siswa di lingkungan sekolah.
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)

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.
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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 bersih-bersih lingkungan bagi masa depan Sulawesi Utara.

Gambar 2.9 Aksi Bersih di Seputaran Pantai Kota Manado
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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
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 \
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.
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Gambar 2.10 Kegiatan Dialog Inovasi Pengolahan Sampah, di Provinsi DIY

b) Sosialisasi Peningkatan Solidaritas Masyarakat dalam Menghadapi Covid-19
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.
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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.
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Gambar 2.12 Dialog Millenial DIY
d) Sosialisasi Kewirausahaan Sosial Merupakan Alternatif 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.
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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.
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-
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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 Pandemi .
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 20202024.

Gambar 2.14 Penguatan Gugus Tugas GNRM Provinsi Bengkulu
b)

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
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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
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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
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
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prioritas nasional dan berkomitmen mendukung gerakan ini di tingkat Kabupaten/Kota. Hasil diskusi ini
menghasilkan rencana aksi nyata yakni:
•

•

•
•
•

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;
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;
Aksi Bengkulu Tertib meliputi bimtek pengelolaan dan penataan arsip, penertiban protokol kesehatan serta
penyusunan regulasi dakwah/penyiaran agama untuk tokoh-tokoh agama
Aksi Bengkulu Mandiri meliputi pelatihan dan peningkatan SDM perikanan, pemberian benih ikan dan
pemanfaatan lahan baru
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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b) 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
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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.

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
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yang disampaikan berkaitan dengan internalisasi, revitalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi
muda.

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:
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a)
b)
c)
d)

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;
e) 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-
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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.

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.
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Gambar 2.20 penguatan gugus tugas GNRM Sulawesi Tenggara

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
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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:
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•

•

•

•

•

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.
Aksi Sultra Bersih meliputi sosialisasi tentang bahaya sampah plastik; melakukan edukasi tentang bahaya
sampah plastik kepada kelompok masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan satuan pendidikan; 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.
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.
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.
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
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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
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.
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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
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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.
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:
• Aksi SBD Melayani meliputi Integrasi database system kependudukan dan KTP. Jemput bola pemberian KTP
untuk masyarakat agar dapat mengakses hak dan bantuan pelayanan pemerintah.
• Aksi SBD Bersih meliputi gerakan “semut” dan aksi Jumat Bersih berkala.
• Aksi SBD Tertib meliputi Sosialisasi ketertiban lalu lintas di gereja, masjid, dan sekolah/ kampus, edukasi
untuk meminimalisasi penilangan dan pembuatan SIM.
• Aksi SBD Mandiri meliputi pelatihan dan pendampingan desa wisata.
• Aksi SBD Bersatu meliputi sosialisasi wawasan kebangsaan dan perlombaan olaraga seni dan budaya.
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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.
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,
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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.
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.
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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.
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.
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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
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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.

Gambar 2.25
Sosialisasi Model Pengelolaan Sampah, di Kabupaten Banjar
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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)
b)
c)
d)
e)

Banjar Melayani meliputi melakukan integrasi secara sistem dan satu pintu;
Banjar Bersih meliputi Pembentukan kelembagaan pengelola sampah (SATU DESA SATU TPS3R);
Banjar Tertib meliputi program fasilitasi ajang kreativitas siswa pada masa adaptasi kebiasaan baru;
Banjar Mandiri meliputi program penguatan kapasitas kewirausahaan;
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.
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
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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 20202024 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 nilai-nilai revolusi mental khususnya pentingnya membangun semangat
nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa yang tertuang dalam nilai wawasan kebangsaan;
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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;
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
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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.
4) Tindak Lanjut Pelaksanaan GNRM
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.

52

Gambar 2.27 Penguatan Gugus Tugas GNRM Provinsi Sumatera Utara
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.
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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)

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.
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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
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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.

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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