Sejumlah daerah telah lakukan

Gerakan Revolusi Mental
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Sebuah diskusi mengenai Gerakan Revolusi Mental. (Dok. Humas Kemenko PMK)

Revolusi mental bukanlah proyek, tetapi sebuah gerakan, maka dibutuhkan aksi
nyata bukan anggaran..
Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah daerah telah melakukan Gerakan Nasional Revolusi
Mental (GNRM) yang dicanangkan oleh pemerintah dengan mewujudkannya melalui
berbagai program nyata dan sederhana.
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, Provinsi Sumatera Selatan, khususnya
Kota Palembang, yang menjadi pilot project Revolusi Mental pada tahun 2016, telah
melakukan Gerakan Indonesia Bersih.
Kegiatan tersebut merupakan aksi bersih-bersih kali dan gorong-gorong. Gerakan
tersebut juga sebagai tanggung jawab Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu
provinsi penyelenggara Asian Games 2018.
Provinsi Jawa Barat juga melakukan aksi bersih-bersih Sungai Citarum terkait Gerakan
Indonesia Bersih.
"Penerapan GNRM tidak perlu ribet-ribet. Pembersihan Sungai Citarum merupakan
langkah nyata yang perlu diapresiasi, tidak perlu kajian yang rumit-rumit," ujar Deputi
Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK Nyoman Shuida.
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Provinsi Jawa Barat juga melakukan aksi nyata terkait Gerakan Indonesia Melayani
dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan.
Sementara Provinsi Maluku yang menghadapi permasalahan pencemaran laut dari sampah
plastik di Teluk Ambon mengimplementasikan aksi bersih-bersih Teluk Ambon dari
sampah plastik. Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku membentuk tim gabungan operasi
pasar untuk menyelesaikan permasalahan inflasi daerah yang tinggi.
Nyoman mengatakan bahwa gerakan revolusi mental dapat dilakukan dari hal yang
sederhana tetapi memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat yang secara khusus
tidak terdapat anggaran yang dialokasikan.
"Revolusi mental bukanlah proyek, tetapi sebuah gerakan, maka dibutuhkan aksi nyata
bukan anggaran," kata Nyoman.
Nyoman berpesan agar Gerakan Nasional Revolusi Mental dapat terus bergaung dan
berdampak positif terhadap masyarakat dengan sinergi dan komitmen dari pusat hingga
ke daerah.
"Komitmen dan tindakan nyata dibutuhkan untuk memastikan Gerakan Nasional Revolusi
Mental dapat berjalan dan berdampak positif pada pembangunan dan pembentukan
karakter masyarakat Indonesia," kata Nyoman.
Baca juga: Semua PNS akan dapat pelatihan revolusi mental
Baca juga: Pjs Wali Kota Kediri ajak kedepankan revolusi mental
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