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PEMAHAMAN UMUM

Sustainable Development Goals (SDGs)



“KUALITAS” PEMBANGUNAN

Disagregrat pembangunan : pembangunan harus dapat

diagregrasi

Mengapa penting membicarakan kualitas, apa yang dimaksud dengan kualitas pembangunan?

Pembangunan berbasis pada alam dan lingkungan : tidak

merusak, memperbaiki kualitas, daya dukung alam, mitigasi

bencana, karakteristik alam setempat

Pembangunan memberikan rasa : aman, nyaman, damai, 

toleran, inklusif, menjaga modal sosial

Pembangunan yang : melayani, responsif, mampu menjual

potensi daerah



Pembangunan harus mampu mengenali keberagaman dalam masyarakat yang menjadi subjek dan juga sasaran

(dicontohkan ada 3 kelompok : perempuan, kelompok muda dan masyarakat dengan disabilitas)

 Disagregrat pembangunan : pembangunan harus dapat diagregrasi

PEREMPUAN

• Di Kota Yogyakarta (2006), 16,56% KK adalah

perempuan

• Peran ganda perempuan, ekonomi (termasuk

membantu suami) dan domestik

• Meski berperan penting, masih terdiskriminasi

KELOMPOK MUDA

• 2025, Indonesia diproyeksikan memiliki 69,4 juta

pemuda

• Keberhasilan pembangunan dipengaruhi investasi pada

kelompok muda : pendidikan universal, peningkatan

keterampilan, kesempatan kerja, dll

• Perlu perlindungan : perdagangan anak, pekerja anak, 

pernikahan dini, kesehatan reproduksi

• Penyandang disabilitas (2015), mencapai 11 juta orang

• Masih sering tereksklusi, dianggap berbeda dengan

kelompok masyarakat lainnya, terdiskriminasi hak dan

layanan umum lainnya

• Penyandang disabilitas memiliki potensi diri, namun

memerlukan dukungan lingkungan

ORANG DENGAN DISABILITAS

PEMBANGUNAN

(1) Program khusus untuk perempuan KK, (2) program khusus untuk

perempuan sebagai pencari nafkah kedua, (3) program kemiskinan

harus mengajak diskusi dengan perempuan, (4) program khusus

untuk pemuda penganggur dan korban PHK, (5) program khusus

untuk difabel KK

JAMINAN SOSIAL

(1) Program keterampilan khusus untuk perempuan dalam

mendukung usaha suami, (2) program vokasi untuk pemuda, (3) 

program wajib sekolah, (4) pendidikan inklusif untuk disabilitas

PENDIDIKAN

(1) Kesehatan reproduksi untuk perempuan, (2) keluarga berencana

untuk perempuan, (3) layanan kesehatan untuk difabel
KESEHATAN

(1) Perlindungan pekerja perempuan, (2) program perdagangan

manusia, (3) program magang untuk korban PHK, (4) program 

magang untuk difabel

KESEMPATAN 

KERJA

(1) Perlindungan anak dari kekerasan, (2) pernikahan dini, (3) 

perlindungan anak dengan disabilitas, (4) perlindungan pekerja anak
PERLINDUNGAN 

ANAK

(1) Fasilitas publik untuk difabel, (2) fasilitas publik untuk perempuan

pekerja hamil dan menyusui, (3) fasilitas publik untuk anak-anak
INFRASTRUKTUR

(1) Pembinaan dan bantuan modal untuk perempuan, (2) pembinaan

dan bantuan modal untuk wirausaha muda, (3) pembinaan dan

bantuan modal untuk pemuda korban PHK, (4) pembinaan dan

bantuan modal untuk pengusaha difabel

PEMBINAAN 

USAHA



 Pembangunan berwawasan lingkungan

• Selama ini cenderung ada 

persepsi seakan-akan 

“lingkungan” dan 

“pembangunan” ada 2 hal 

yang dipertentangkan 

(dihadap-hadapkan)

• Lingkungan dan 

pembangunan sebenarnya 

saling terkait : “Lingkungan” 

adalah tempat kita semua

hidup, sedangkan

“pembangunan” adalah apa

kita semua lakukan dalam

upaya memperbaiki dan

meningkatkan nasib

manusia

• Pertimbangan lingkungan

yang menyangkut ekonomi

lingkungan, tata ruang, 

AMDAL, dan social cost 

harus diinternalisasi dalam

setiap pembuatan

keputusan pembangunan

Kita harus siap hidup dengan berbagai potensi bencana

Sabo Dam untuk lahar

Perbaikan kualitas lingkungan
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Pengelolaan

sampah perkotaan

menuju ke zero 

waste

Pembangunan yang 

seharusnya

memperhitungkan

potensi longsor



 Pembangunan 

memberikan rasa : 

aman, nyaman, 

damai, toleran, 

inklusif, menjaga

modal sosial

 Pembangunan yang : 

melayani, responsif

• Pembangunan harus mampu membangun disiplin, ketertiban, perilaku baik, gotong 

royong dan nilai-nilai toleran dan baik lainnya pada masyarakat

• Pembangunan jalan, jalur pedestrian, shelter, sistem penerangan, CCTV dan sarana

penunjang lainnya harus membuat masyarakat : tertib, disiplin dan patuh dengan sistem

dan aturan yang ada, dapat berjalan kaki dengan aman tanpa takut dengan adanya

kejahatan, tingkat kecelakaan rendah, ramah terhadap difabel, lansia, anak dan ibu hamil

• Tidak membuat regulasi yang diskriminatif, mengakomodasi kepentingan satu kelompok

dengan memberikan “batasan” bagi kelompok yang lainnya

• Membangun taman, event, venue dan bentuk aktivitas lainnya yang bersifat untuk semua

kelompok masyarakat untuk mendorong adanya interaksi sosial, agregrasi sosial, gotong 

royong, resolusi konflik, membentuk karakter sosial/bersama yang tertib dan displin

 Dampak tertinggi yang diharapkan dari pembangunan adalah : kepuasan, kebahagiaan

dan kepercayaan publik

 Sehingga pembangunan harus dapat diukur dan terlihat dari : tingkat kepuasan

masyarakat, laju investasi, indeks kebahagiaan, tingkat partisipasi masayarat

 Pembangunan (seluruh sektor) harus : dengan tata kelola yang baik, menggunakan SPBE 

secara efektif, memiliki sistem pengaduan dan penangannya, dan yang sejenis



Pembangunan yang BerkualitasSDGs untuk

Di Daerah



Sejarah SDGs : Perjalanan Konsep SDGs

1972 1992 2000 2002 2015 2030

Konferensi Stockholm, 

pertama kali konsep

pembangunan berkelanjutan

diperkenalkan untuk

LINGKUNGAN 

KTT Bumi di Rio de 

Janerio, AGENDA 21

diluncurkan

Sidang Umum PBB 

mengesahkan kesepakatan

global tentang

pembangunan

berkelanjutan : MDGs

KTT untuk Sustainable 

Development di 

Johannesburg, untuk

melanjutkan AGENDA 21

Sidang Umum

PBB 

mengesahkan : 

SDGs, sebagai

kelanjutan MDGs

Target SDGs 

tercapai

(harapan)



Substansi SDGs
Tujuan 1

“No Poverty”

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di 

mana pun

9 target

12 indikator

Tujuan 2

“Zero Hunger”

mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan

pangan dan nutrisi yang lebih baik dan

mendukung pertanian berkelanjutan

8 target 

14 indikator

Tujuan 3

“Good Health and 

Well Being”

Memastikan kehidupan yang sehat dan

mendukung kesejahteraan bagi semua untuk

semua usia

13 target 

26 indikator

Tujuan 4

“Quality Education”

Memastikan pendidikan yang inklusif dan

berkualitas yang setara, juga mendukung

kesempatan belajar seumur hidup bagi semua

10 target 

11 indikator

Tujuan 5

“Gender Equality”

Mencapai kesetaraan gender dan

memberdayakan semua perempuan dan anak

perempuan

9 target 

14 indikator

Tujuan 6

“Clean Water and 

Sanitation”

Memastikan ketersediaan dan manajemen air 

bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi

semua

5 target 

6 indikator

Tujuan 7

“Affordable and 

Clean Energy”

Memastikan akses terhadap energi yang 

terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan

modern bagi semua

12 target 

17 indikator

Tujuan 8

“Decent Work and 

Economic Growth”

Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif

dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan

produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua

8 target 

12 indikator

Tujuan 9
“Industry, Innovation 

and Infrastructure”

Membangun infrastruktur yang tangguh, 

mendukung industrialisasi yang inklusif, 

berkelanjutan dan membantu perkembangan

inovasi

10 target 

11 indikator

Tujuan 10

“Reduced 

Inequalities”

Mengurangi ketimbangan di dalam negeri dan

antarnegara

19 target 

25 indikator

Tujuan 11

“Sustainables Cities 

and Communities”

Membangun kota dan permukiman yang 

inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan

8 target 

11 indikator

Tujuan 12
“Responsible 

Consumption and 

Production”

Memastikan pola konsumsi dan produksi yang 

berkelanjutan

10 target 

15 indikator

Tujuan 13

“Climate Action”

Mengambil aksi yang segera untuk memerangi

perubahan iklim dan dampaknya

11 target 

13 indikator

Tujuan 14

“Life Below Water”

Mengkonversi dan memanfaatakan secara

berkelanjutan sumber daya laut, samudera dan

maritim untuk pembangunan yang 

berkelanjutan

5 target 

7 indikator

Tujuan 15

“Life on Land”

Melindungi, memulihkan dan mendukung

penggunaan yang berkelanjutan terhadap

ekosistem daratan, mengelola hutan, secara

berkelanjutan, memerangi desertifikasi

(penggurunan) dan menghambat dan

membalikkan degradasi tanah dan menghambat

hilangnya keanekaragaman hayati

10 target 

10 indikator

Tujuan 16

“Peace, Justice and 

Strong Institution”

Peace, Justice and Strong Institution 12 target 

14 indikator

Tujuan 17

“Partnership for The 

Goals”

Menguatkan ukuran implementasi dan

merevitalisasi kemitraan global untuk

pembangunan berkelanjutan

12 target 

23 indikator



SDGs adalah Konsep Pembangunan Komprehensif

• SDGs sebaiknya tidak dibaca secara parsial atau terpisah-pisah, namun perlu dibaca sebagai satu

kesatuan konsep pembangunan untuk menuju ke konsep pembangunan yang berkualitas seperti

yang sudah dibahas sebelumnya

• Sebagai contoh keterkaitan antarindikator atau antartujuan :

No Aspek Keterangan

1 Tujuan 1 : “NO POVERTY” Penanganan kemiskinan pada Tujuan 1 juga menyebutkan : (1) 

perlunya penanganan khusus untuk perempuan (TUJUAN 5), (2) 

akses ke pelayanan dasar : kesehatan (TUJUAN 3), pendidikan

(TUJUAN 4), sanitasi (TUJUAN 6), (3) melalui penyediaan jaminan

sosial yang juga terkait dengan pendidikan, kesehatan dan

lainnya yang ada di TUJUAN lain

2 Indikator terkait dengan : 

“penanganan bencana”

Penanganan bencana setidaknya disebutkan di 3 tujuan yaitu : 

(1) TUJUAN 1 : “NO POVERTY” untuk mencegah agar orang tidak

menjadi miskin, (2) TUJUAN 11 : “SUSTAINABLE CITIES AND 

COMMUNITIES”  meminta agar setiap kota memiliki strategi

mitigas bencana, dan (3) TUJUAN 13 : “CLIMATE ACTION” yang 

juga meminta agar setiap negara mengadopsi mitigasi bencana



Dimensi SDGs
SDGs dirancang untuk mencakup dimensi kehidupan yang komprehensif : (1) planet, (2) people, (3) 

prosperity, (4) peace dan (5) partnership

PLANET

PEOPLE 

PEACE

PROSPERITY 

PARTNERSHIP 



SDGs juga selaras dengan pembangunan yang sekaligus mencakup 3 dimensi : sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang selama

ini kemudian didefinisikasi sebagai PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

2

SDGs = Pembangunan dengan 3 PERSPEKTIF



SDGs dan Pembangunan Berkelanjutan

 SDGs dirumuskan sebagai konsep untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan secara global, dan

diharapkan juga terimplementasi hingga ke level nasional dan lokal

 Pengertian pembangunan berkelanjutan :

Deklarasi Stockholm

(1972)

World Comission on 

Env’t Dev’t - WCED 

(1987)

KTT Bumi

Johannesberg

(2002)

UU 32/2009 tentang

Perlindungan dan

Pengelolaan LH

Budiharjo dan Sujarto

(Kota Berkelanjutan)

“… segala sumber daya

alam di bumi, termasuk

udara, air, tanah, flora 

dan fauna, harus dijaga

supaya aman untuk

kepentingan generasi

sekarang dan masa 

depan melalui

perencanaan atau

manajemen yang 

sesuai dan hati-hati… “

“Pembangunan yang 

berusaha memenuhi

kebutuhan hari ini tanpa

mengurangi

kemampuan generasi

mendatang untuk

memenuhi

kebutuhannya”

“… kondisi dimana

masyarakat dapat

menentukan dirinya

sendiri yang disiapkan

dalam perdagangan

bebas multilateral 

dengan syarat

terciptanya tata

pemerintahan yang baik

(good goverment)…”

“upaya sadar dan

terencana yang 

memadukan aspek

lingkungan hidup, sosial, 

dan ekonomi ke dalam

strategi pembangunan

untuk menjamin

keutuhan lingkungan

hidup serta keselamatan, 

kemampuan, 

kesejahteraan, dan mutu

hidup generasi masa kini

dan generasi masa 

depan”

“kota yang dalam

perkembangannya mampu

memenuhi kebutuhan

masyarakatnya masa kini, 

mampu berkompetisi dalam

ekonomi global dengan

mempertahankan keserasian

lingkungan vitalitas sosial, 

budaya, politik, dan

pertahanan keamanannya

tanpa mengabaikan atau

mengurangi kemampuan

generasi mendatang dalam

pemenuhan kebutuhan

mereka



Dengan implementasi SDGs, maka diharapkan pemerintah dapat meningkatkan level pembangunannya

ke level atau kualitas pembangunan yang berkelanjutan :

OUTPUT OUTCOME IMPACT SUSTAINABILITY



o Perencana dan penyelenggara pembangunan di daerah diharapkan mampu

menguasai isu-isu pembangunan yang secara substansial menentukan kualitas

pembangunan. Isu yang kemudian akan akan efektif dapat dijawab jika kebijakan

pembangunan di daerah menjadi responsif terhadap isu tersebut

o SGDs menawarkan prinsip dan konsep tentang respon terhadap isu

pembangunan tersebut. Pemahaman dan penguasaan pengetahuan atas SDGs 

akan membantu penyelenggaraan pembangunan : “mengerti bagaimana sebuah

isu diimplementasikan dan diukur capaiannya dalam pembangunan daerah”

o Sehingga : langkah paling strategis untuk mengimplementasikan SDGs 

tersebut adalah dengan mengadaptasikannya ke perencanaan pembangunan

daerah

o Perencanaan pembangunan : program pembangunan  diterjemahkan menjadi

kegiatan pembangunan  memperoleh alokasi anggaran  dilaksanakan

sebagai kegiatan pembangunan  menghasilkan output, outcome dan impact 

yang diharapkan dapat merespon sebuah isu

Implementasi SDGs untuk Pembangunan yang Berkualitas?



MELOKALKAN/IMPLEMENTASI 

Sustainable Development Goals (SDGs)



Menyepakati tentang “Implementasi = Melokalkan” SDGs

SDGs merupakan kesepakatan global (termasuk Indonesia) untuk mewujudkan kemajuan dan

kemakmuran bersama, dengan prinsip utama : keberlanjutan dan no one is left behind

Sebuah kesepakatan yang harus diwujudkan dalam aksi agar capaian atas tujuan di SDGs 

mencerminkan kenyataan di lapangan

Aksi hingga di level paling bawah dalam hirarki pembangunan : kabupaten/kota, desa dan di masyarakat. Dalam

bentuk kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil

 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator di SDGs diwujudkan, diterjemahkan menjadi kegiatan

pembangunan di level daerah dan lokal

 Pembangunan di daerah merupakan pembangunan yang sejalan dengan arah SDGs

 Output pembangunan daerah merupakan fakta lapangan, sumber data primer untuk pelaporan

capaian SDGs hingga ke level nasional

 Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah, dengan menggunakan prinsip dan nilai

yang ada di SDGs“M
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Implementasi SDGs di Indonesia (Perpres 59/2017)

• Pemerintah telah menyusun Agenda 2030, yang memuat target pembangunan

nasional pada 2030, yang pada dasarnya merupakan strategi SDGs di Indonesia, dan

ditetapkan sebagai Perpres 59/2017

• Agenda 2030 diintegrasikan ke dalam RPJMN dan Renstra K/L

• Kementerian PPN menjadi leading institution untuk implementasi SDGs secara

nasional : menyusun Rencana Aksi, menyusun juknis, mengelola sekretariat

nasional

Nasional

• Berdasarkan Perpres 59/2017, Untuk melaksanakan SDGs di daerah, Gubernur

bersama bupati/walikota menyusun Rencana Aksi Daerah

• RAD mencakup : target daerah – indikator sasaran daerah, kelembagaan SDGs, 

mekanisme monitoring

• RAD memuat strategi mainstreaming SDGs untuk provinsi, termasuk kab/kota di 

dalamnya, setelah memperhatikan kesesuaian RPJMD dengan SDGs

• Di Provinsi juga terdapat Sekretariat SDGs daerah

Provinsi

Implementasi SDGs di Kabupaten juga mengacu pada RAD TPB Provinsi
Menjadi Fokus

Program Peduli

SDGs



Konsep Implementasi SDGs ke Pembangunan Daerah?

Implementasi SDGs 

dapat didefinisikan jika

ada pelaksanaan/ 

kegiatan pembangunan

dan hasilnya yang 

dapat dikaitkan dengan

SDGs, berkesesuaian

dengan SDGs atau

bahkan dimaksudkan

untuk melaksanakan

SDGs

Kegiatan pembangunan

dan hasilnya hanya akan

ada jika : (1) tersedia

mata anggaran, 

kemudian (2) 

sebelumnya sudah

dirumuskan dalam

rencana kegiatan, dan

(3) sebelumnya sudah

ada dalam rencana

program

Sehingga, perlu

dipikirkan gagasan

bahwa implementasi

SDGs dapat

dikonsepkan sebagai : 

MENGADAPTASI SDGs 

ke dalam dokumen

perencanaan (RPJMD, 

Rensta Perangkat

Daerah)

Adaptasi dilakukan

saat perumusan

program dan

indikator program 

di RPJMD dan atau

Renstra PD



KESIMPULAN

• Pembangunan tidak lagi cukup hanya diukur dari aspek kuantitatif, tentang berapa banyak yang bisa dibangun, 

namun harus dapat memberikan hasil kualitatif tentang apa yang dirasakan masyarakat, perubahan perilaku, 

keadilan, toleransi bahkan harus sampai pada rasa aman baik di lingkungan rumah hingga ke ruang publik

• Pembangunan yang berkualitas pada dasarnya adalah pembangunan yang sekaligus memperhatikan dimensi

ekonomi, sosial dan lingkungan. Tidak hanya berorientasi pada output, namun juga harus dapat berfungsi

dengan baik, memberikan manfaat dan akhir berkelanjutan

• SDGs menawarkan konsep pembangunan yang komprehensif, dengan 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator

yang dapat diharapkan menjadi “resep” untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas tersebut

• Banyak isu pembangunan yang dapat dijawab dengan menggunakan SDGs sebagai rujukan, dengan meng-

IMPLEMENTASI-kan SDGs

• Bagaimana sebuah isu pembangunan dapat terjawab? Yaitu dengan menjadikannya hasil pembangunan yang 

memang dimaksudkan untuk menjawab isu tersebut. Pembangunan tersebut harus mendapatkan alokasi

anggaran, yang sebelumnya berarti harus sudah ditetapkan sebagai rencana kegiatan pembangunan. Rencana

kegiatan hanya bisa dirancang jika ada program pembangunan di RPJMD/Renstra yang menjadi rujukannya

• Oleh sebab itu maka “implementasi” SDGs akan dapat dilakukan dengan “mengadaptasikan” prinsip, gagasan

dan konsep yang ada di SDGs ke RPJMD dan atau Renstra

• Program Peduli SDGs akan membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan konsep adaptasi tersebut

sesuai dengan konteks kepentingan dan kebutuhan setempat



Terima Kasih


