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Kick Off Workshop : Ringkasan Eksekutif 

Melokalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

Melalui Inovasi Daerah 

 

Acara kick-off workshop Localise SDGs berlangsung satu hari dengan rangkaian acara, yaitu peluncuran proyek 

Localise SDGs sebagai kolaborasi antara United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG ASPAC) dan 

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) didukung oleh Uni Eropa dan diskusi tentang melokalkan 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui inovasi daerah.  

Diikuti oleh sekitar 128 partisipan dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, 

Pemerintah daerah, Asosiasi Pemda, Universitas dan organisasi yang menaruh perhatian pada SDGs, kegiatan ini 

mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas tentang progress daerah dalam 

pelaksanaan TPB, peran inovasi daerah dalam pencapaian TPB dan perencanaan pembangunan nasional dan 

daerah dalam mengakomodasi inovasi dan TPB.    

Acara kick-off workshop dibuka oleh Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi selaku Sekretaris Jendral UCLG ASPAC dan 

diikuti beberapa pidato sambutan dari Ibu Airin Rachmi Diany, S.H, M.H. yang merupakan Walikota Tangerang 

Selatan sekaligus Ketua Umum APEKSI, Dr. Erna Witoelar sebagai Ketua Badan Pengarah Perhimpunan Filantropi 

Indonesia dan Utusan Khusus PBB untuk MDGs di Asia Pasifik (2003-2007) dan Bapak Charles-Michel Geurts 

sebagai Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Menutup rangkaian seremoni 

pembukaan adalah penyampaian pidato kunci oleh Drs. Anselmus Tan, M.Pd, Staf Ahli Menteri Bidang 

Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Dalam Negeri, yang mewakili Menteri Dalam 

Negeri, sekaligus meresmikan peluncuran proyek Localise SDGs. Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan 

dan diskusi panel tentang pelaksanaan inovasi daerah dan TPB di daerah, serta perancanaan nasional dan daerah 

untuk mendukung keduanya. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta memaparkan pengalaman DKI Jakarta dalam 

pelaksanaan inovasi untuk pencapaian TPB. Paparan singkat mengenai kegiatan proyek Localise SDGs dan 

rencana survey tentang kapasitas Pemda untuk pelaksanaan SDGs juga menjadi bagian dari diskusi ini.   

128 partisipan 

3 kementerian 

 10 propinsi 

 14 kota   

4 universitas 

20 organisasi 
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Pembukaan dan Peresmian Proyek  

Dalam membuka acara kick-off workshop, Dr. Bernadia Irawati Tjandrawati, 

menyampaikan tiga poin utama. Pertama, UCLG ASPAC melalui program Localise SDGs 

mendorong keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TPB mengingat 60% 

target TPB dicapai pada tingkat lokal, dan juga terlibat dalam pe. Kedua, komitmen dari 

pemimpin daerah berperan penting dalam keberhasilan pencapaian TPB di daerah. 

Ketiga adalah apresiasi pada Kementerian Dalam Negeri yang mendorong pemda 

melakukan inovasi melalui penghargaan Innovative Government Award. UCLG ASPAC 

sebagai asosiasi Pemda internasional memiliki jejaring dengan 240,000 pemerintah 

daerah dan 175 asosiasi Pemda, memberikan peluang bagi pemda-pemda untuk 

pembelajaran tentang inovasi, baik di Indonesia maupun di wilayah Asia Pasifik.  

 

Sementara itu, Walikota Tangerang Selatan yang juga merupakan Ketua 

Dewan Pengurus APEKSI, Ibu Airin Rachmy Diany, S.H., M.H., 

menyampaikan beberapa peran strategis APEKSI dalam pelaksanaan TPB di 

tingkat kota. Beberapa di antaranya yakni kerjasama antar daerah, sharing 

pengalaman dan pengetahuan antar daerah, peningkatan kapasitas 

pemerintah daerah khususnya kota dan memfasilitasi proses dialog dengan 

pemerintah terkait berbagai kebijakan tentang TPB. 

 

Charles-Michel Geurts, mewakili Uni Eropa, mengungkapkan komitmen Uni Eropa dalam 

mendukung pelaksanaan TPB di Indonesia melalui berbagai proyek, salah satunya adalah 

melalui proyek Localise SDGs. Selain itu, ia pun menekankan pentingnya pemerintah pusat 

menyediakan enabling environment (lingkungan kondusif) yang 

kuat bagi Pemerintah Daerah maupun CSOs untuk bergerak 

mencapai TPB di tingkat lokal. Selanjutnya, Dr. Erna Witoelar dalam 

sambutannya, menyampaikan bahwa ada tiga hal kunci dalam 

pelaksanaan TPB, yaitu inovasi daerah, kemitraan lintas pelaku 

antara Pemda, bisnis, CSOs, perguruan tinggi dan media, dan 

penentuan prioritas TPB oleh Pemda. Pelaksanaan TPB pun 

membuka potensi-potensi pendanaan di luar pemerintah, seperti zakat atau filantropi 

atau dana-dana masyarakat lainnya. Ini perlu difasilitasi oleh pemerintah, misalnya dalam 

menghimpun pelaporan dari berbagai pelaku pembangunan non-pemerintah sebagai 

kerja Indonesia untuk pencapaian TPB.  

 

Sambutan terakhir dan sekaligus meresmikan proyek Localise SDGs, Drs. 
Anselmus Tan, M.Pd menegaskan kembali peran pemerintah pusat, 
lembaga internasional dan filantropi untuk bekerja sama mendukung 
Pemda mencapai program TPB dalam proses penyusunan RAD, RKPD, 
RPJMD dan APBD. Penyusunan rencana kerja pemda harus melibatkan 
seluruh pemangku kepentingan dan lebih menitikberatkan pada proses 
teknokratis dan partisipatif, dibandingkan politis. Di samping itu, ia juga 
mengapresiasi banyaknya Pemda yang kreatif dan inovatif dalam menyusun 

program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inovasi di daerah bisa menjadi kunci dalam pembangunan lokal 
yang berkelanjutan.  
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Sesi 1: Inovasi Daerah Dalam Pencapaian TPB di Indonesia 

Narasumber:  
Dr. Ir. Arifin Rudiyanto. MSc - Deputi Bidang Kemaritiman dan 
Sumber Daya Alam, Bappenas 
Drs. Safrizal, M.Si, - Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Inovasi Daerah, Kemendagri  
 
 

Moderator:  
Robert Na Endi Jaweng - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan 
Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 
 

 

SDGs atau di Indonesia dikenal sebagai TPB 

merupakan agenda ambisius terdiri dari 17 
tujuan, 169 target dan 244 indikator yang 
diharapkan menjangkau seluruh lapisan 
masyarakat sampai ke pelosok wilayah 
pedalaman (no one left behind). Pemerintah 
Indonesia sendiri saat mengadopsi agenda 
ini pun merasakan betapa besar tantangan 
yang dihadapi dalam pelaksanaan TPB. Dari 
segi APBN saja, misalnya, hanya bisa 
membiayai 20-25% kegiatan TPB. Karena 
itu, berbagai strategi dilakukan oleh 
Pemerintah untuk memastikan bahwa TPB 
dilakukan oleh semua pelaku pembangunan, 
termasuk pemangku kepentingan non-pemerintah, 
seperti filantropi, akademisi, sektor swasta dan 
organisasi masyarakat (CSOs). Ini ditegaskan oleh 

Dr. Ir. Arifin 
Rudiyanto, 

MSc, sebagai 
pembicara 

pertama 
dalam sesi 1 
acara Kick Off 

Workshop 
Localise SDGs. Saat ini, Pemerintah tengah 
menyusun rancangan teknokratis untuk RPJMN 
2020-2024. Dipastikan bahwa RPJMN yang akan 
datang akan memasukkan agenda-agenda global 
yang menjadi komitmen Pemerintah Indonesia, 
salah satunya adalah TPB, melalui perencanaan 
partisipatif.   

Di tingkat 
daerah, saat ini 
17 provinsi 
telah memiliki 
draf RAD TPB. 
Untuk 17    
provinsi yang 

telah melaksanakan pilkada tahun ini, RAD dapat 
disahkan dan diarusutamakan ke dalam 
RPJMD yang sedang disusun. RAD memuat 
semua program TPB yang dilakukan oleh 
aktor pemerintah daerah dan non-
pemerintah sehingga menjadi terintegrasi. 
Khusus program-program pemerintah 
daerah dalam RAD selanjutnya akan 
dimasukkan ke dalam RPJMD. Pemerintah 
siap bekerja sama dengan daerah untuk 
penyusunan RPJMD ini.  

TPB membuka peluang untuk semua 
pemangku kepentingan melakukan inovasi 

dalam rangka percepatan pencapain TPB di tingkat 
lokal. Sampai saat ini pun sudah banyak inovasi 
yang dilakukan terkait TPB, misalnya dari sisi 
pembiayaan, pelaksanaan, tata kelola, data dan 
sinergitas.  

Perkembangan inovasi daerah dijelaskan lebih 

lanjut oleh Drs. Safrizal, M.Si. Dalam paparannya,  

inovasi daerah didefinisikan sebagai semua bentuk 

pembaharuan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan 

daerah yang 

bertujuan 

untuk 

meningkatkan 

kinerja pemda. 

Untuk 

mencapai 

tujuan 

tersebut, sasaran inovasi daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta 

peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah 

telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 

tentang Inovasi Daerah. PP ini salah satunya 

“SDGs bukan 

hanya program 

Pemerintah 

Pusat atau 

Pemerintah 

Daerah, tetapi 

adalah hak dasar 

yang harus 

dipenuhi” – Arifin 

Rudiyanto 
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mengangkat aspek memberikan perlindungan 

hukum kepada aparatur daerah apabila terjadi 

kegagalan dalam inovasi.  

Sejauh ini, 128 daerah memiliki komitmen serius 

dalam melakukan inovasi. Artinya, masih banyak 

pemerintah daerah yang memilih cara-cara 

konvensional dalam penyelenggaraan pemerintah 

daerah. Ini terjadi karena beberapa alasan: 

keengganan menutup program yang gagal, budaya 

penghindaran resiko, teknologi ada tetapi 

terhambat budaya dan penataan sumber daya 

manusia, tidak ada penghargaan dan insentif, 

ketidakmampuan menghadapi resiko dan 

perubahan, anggaran jangka pendek, serta 

tekanan-tekanan dan hambatan administrasi.  

Selain itu, komitmen kepala daerah untuk 

berinovasi pun menjadi faktor utama daerah 

melakukan inovasi.  

TPB memiliki relevansi yang kuat dengan 32 urusan 

pemerintah daerah. Bahkan urusan wajib sudah 

dipetakan 

dalam TPB. 

Maka itu, 

TPB bisa 

menjadi 

daya tarik 

bagi Pemda 

untuk 

melakukan 

inovasi dalam percepatan pencapaian TPB. Untuk 

memudahkan pemda melakukan replikasi inovasi, 

Puslitbang Inovasi Daerah telah meluncurkan Puja 

Indah (Pusat Jejaring Inovasi Daerah) untuk 

mendukung praktik inovasi di daerah.  

Diskusi berlanjut dengan tanya jawab dari para 

peserta yang hadir di acara kick-off. Beberapa poin 

penting yang muncul dalam diskusi ini, yaitu:  

1. Ada pendampingan kepada Pemda untuk 

integrasi TPB ke dalam RPJMD dan 

menentukan prioritas TPB dalam RPJMD. 

2. Di tingkat nasional, saat ini sedang terjadi 

proses mengarusutamakan Rencana Aksi 

Nasional TPB ke dalam  RPJMN 2020-2024.  

3. Peta Jalan Nasional (Roadmap) berdasarkan 

masing-masing tujuan TPB tengah disusun, 

meliputi pemetaan tujuan mana yang mudah 

atau sulit dicapai, beserta langkah-langkah 

strategis yang diperlukan untuk mencapainya.  

4. DPR RI telah memiliki Panja TPB yang terdiri 

dari lintas fraksi dan komisi, dengan tujuan 

meningkatkan kesadaran anggota dewan 

terhadap TPB dan memperjuangkan anggaran 

untuk legislasi yang terkait TPB (UU Panas 

Bumi, UU Kesehatan, dsb).  

5. Peran DPRD dalam pelaksanaan TPB adalah 

terkait dengan fungsinya sebagai pengawas. 

Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, 

badan legislatif perlu mendapatkan informasi 

yang komprehensif tentang TPB.   

6. Bappenas dan BPS sedang mengidentifikasi 

proses pengumpulan data berdasarkan 

indikator-indikator TPB dalam rangka 

menyiapkan mekanisme monitoring TPB yang 

sesuai.  

7. Self-assessment monitoring system diterapkan 

untuk aktor non-pemerintah dalam 

pelaksanaan TPB.  

8. Pelaporan seluruh provinsi akan diakreditasi 

karena akan menjadi pelaporan nasional untuk 

pelaksanaan TPB di Indonesia. Laporan ini 

setiap tahun akan dilaporkan kepada PBB.  
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Sesi 2: Pengantar tentang Proyek Localise SDGs 

Narasumber:  
Meithya Rose – tim Localise SDGs, UCLG ASPAC 
Sri Indah Wibinastiti – Direktur Eksekutif APEKSI 
Priza Marendaputra, ST, MURP – Peneliti Institut Teknologi Bandng 
 
 
Moderator:  
Achmad Firas Khudi –  tim Localise SDGs  

 

Proyek Localise SDGs yang berlangsung selama tiga tahun (2018-2020) merupakan kolaborasi antara UCLG 

ASPAC dan APEKSI dengan dukungan dari Uni Eropa. Program LOCALISE atau Leadership, Ownership and 

Capacities for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholders Empowerment (Kepemimpinan, 

Kepemilikan dan Kapasitas untuk Pemberdayaan Pemangku Kepentingan dan Pelaksanaan Agenda 2030 di 

Daerah) bertujuan untuk mendukung pencapaian 17 tujuan SDGs di daerah di Indonesia melalui penguatan 

kapasitas Pemda dan asosiasinya dalam merencanakan, melaksanakan dan memantau kemajuan pelaksanaan 

agenda 2030 di daerah. Meithya Rose, mewakili Localise SDGs team, menjelaskan lebih lanjut kegiatan proyek 

selama tiga tahun, yang melibatkan 16 provinsi dan 14 kota.  

 

Sebagai mitra dalam pelaksanaan proyek Localise SDGs, Sri Indah Wibi Nastiti, Direktur Eksekutif APEKSI, 

memaparkan dukungan APEKSI dalam kegiatan proyek. Harapannya, manfaat proyek Localise SDGs tidak hanya 

dirasakan oleh 14 kota sasaran, tetapi seluruh anggota APEKSI yang berjumlah 98 kota. Selain itu, peran APEKSI 

dalam melokalkan TPB dan mendorong inovasi daerah pun menjadi salah satu hal yang dibahas dalam sesi ini.  

 

Paparan terakhir dalam sesi ini adalah Priza Marendaputra mewakili dua peneliti utama, Tety Sumargo dari ITB 

dan Zuzy Anna dari SDGs Centre UNPAD, yang bekerja sama dengan 

tim Localise SDGs untuk melakukan survei baseline terkait sejauh 

mana kesiapan Pemda dalam melokalkan TPB. Survei ini akan 

dilakukan pada Pemda yang menjadi sasaran proyek dengan tujuan 

untuk mendapatkan gambaran status TPB saat ini, termasuk di 

dalamnya adalah enabling environment, peluang potensial, isu 

strategis, permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan TPB, serta 

program diplomasi kota di ke 30 titik sasaran. Hasil survei ini akan 

menjadi rekomendasi strategis yang dipakai oleh proyek Localise SDGs sampai tiga tahun ke depan.  
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Sesi 3: Peran Penting Inovasi Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 

Pencapaian TPB 

Narasumber:  
R. Budiono Subambang, ST, MPM – Direktur Perencanaan, Evaluasi 
dan Informasi Pembangunan Daerah, Kemendagri 
Drs. Maksum, M.Si - Kepala Subbidang Sosial, Pemuda dan Olahraga 
Hamong Santono – Senior Program Officer, INFID 
 
 
Moderator:  
Arief Mulya Ramadhian, UCLG ASPAC

Sesi terakhir dalam acara ini membahas mengenai 

peran inovasi dalam perencanaan pembangunan 
daerah untuk mendorong pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan di daerah. R. Budiono 
Subambang ST, MPM, pada paparan awal, 
menjelaskan mengenai substansi perencanaan 
pembangunan daerah sesuai Permendagri No. 86 
tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata cara Perubahan 
RPJPD, RPJMD dan RKPD. Selanjutnya, ia menyoroti 

bahwa 
sejumlah 

permasalahan 
masih terjadi 

dalam 
perencanaan, 

sehingga perlu 
terobosan-

terobosan baru, salah satunya melalui penerapan 
aplikasi E-planning. Aplikasi ini diharapkan dapat 
mendorong perencanaan daerah lebih transparan, 
partisipatif dan merefleksikan aspirasi masyarakat 
serta sesuai kebutuhan daerah. Beberapa daerah 
yang telah menerapkan E-planning adalah Bali, 
Maluku Utara, dan lain-lain.  

Selanjutnya, Drs. Maksum, M.Si berbagi 
pengalaman tentang penyusunan RPJMD DKI 
Jakarta Tahun 2017 – 2022, pengarusutamaan TPB 
ke dalam RPJMD dan inovasi penyelenggaraan 
pemerintah 
Pemprov DKI 
Jakarta. RPJMD 
DKI 2017-2022 
telah 
menentukan 
program-
program prioritas yang sudah sesuai dengan target-
target TPB.  

Dalam penyusunan RPJMD, Pemprov DKI dibantu 
oleh 17 pakar untuk mengarusutamakan 17 TPB. 
Metode pengarusutamaan adalah dengan men-

tagging program-
program yang 
sudah ada dengan 
TPB. Mekanisme 
perencanaan dan 

penganggaran 
menggunakan dua pendekatan, Bottom-up yaitu 
melalui Rembuk RW dengan memanfaatkan 
teknologi informasi aplikasi planJKT dan website, 
dan Top-down yaitu menyesuaikan dengan nawa 
cita dan 10 prioritas nasional. Pemprov DKSI sendiri 
telah melakukan berbagai inovasi dalam proses 
penyusunan perencanaan sampai pada 
pelaksanaan dan pemantauan program di DKI 
Jakarta. Beberapa di antaranya adalah e-RPJMD, e-
HIBABBANSOS, e-ASSET dan Mall Pelayanan Publik.  

Pembicara terakhir yakni Hamong Santono dari 
INFID menyampaikan terkait peran organisasi 
masyarakat sipil dalam pelaksanaan TPB. TPB 
menganut prinsip inklusif, yang mana keterlibatan 
semua pihak menjadi kunci keberhasilan 
pelaksanaan TPB. Hal ini menjadi sangat relevan 
karena TPB memiliki tujuan-tujuan komprehensif 
yang cukup ambisius dan hampir mustahil apabila 

hanya pemerintah 
yang bekerja.  
Kemitraan multi-
pihak (KMP) menjadi 
pendekatan strategis 
untuk pelaksanaan 
TPB, baik di tingkat 
nasional maupun 

lokal. KMP memberikan fleksibilitas apabila 
pelaksanaan TPB terbentur oleh kewenangan-
kewenangan daerah. Sebagai contoh, keterbatasan 
pemerintah dalam kapasitas keahlian dan 
pembiayaan dapat disediakan melalui skema 
kemitraan antara pemerintah dengan publik.  
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Kontak Kami : 
UCLG ASPAC  
Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
Gedung E. Lt. 4 
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 
Jakarta Pusat 10110 

www.localise.sdgs-indonesia.org 

T: localisesdgs 

IG:localise.sdgs 

FB:localise.sdgs 

 

 

 

Proyek ini didukung 
oleh Uni Eropa 

Dalam KMP untuk TPB, organisasi masyarakat sipil 
dapat mengambil peran, beberapa di antaranya 
adalah: 
- Penyediaan data dan informasi (kualitatif) tentang 

kualitas hidup warga 
- Data dan informasi (kuantitatif) tentang 

penyelenggaraan program pemerintah 
- Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja program 

tertentu 
- Memberikan usulan kebijakan alternatif untuk 

menerobos masalah publik yang persisten/sulit 
dipecahkan 

- Ikut serta melakukan diseminasi dan sosiasliasi 
tentang TPB. 

INFID sendiri saat ini tengah mendukung Bappenas 
dalam penyusunan Panduan Kemitraan Multipihak.  
 
Setelah paparan dari ketiga pembicara, dilanjutkan 
dengan diskusi. Bebarapa poin penting dapat 
disimpulkan dalam diskusi ini adalah sebagai 
berikut: 

• Dalam pelaksanaan TPB, perlu ada mekanisme 
pembagian kewenangan dan penganggaran 
yang jelas antara Pemprov dan 
Pemkab/Pemkot karena banyak target-target 
TPB menjadi wilayah kewenangan 
Pemkab/Pemkot.  

• Daerah dapat memilih prioritas target-target 
TPB untuk dimasukkan ke dalam RPJMD, sesuai 
dengan visi misi kepala daerah, 
kekuatan/potensi daerah dan kapasitas fiskal 
daerah. 

• SPM menjadi prioritas semua daerah dan 
sangat relevan dengan target-target TPB.  

• Organisasi masyarakat sipil atau CSOs memiliki 
peran strategis sebagai mitra pemerintah 
daerah untuk mensosialisasikan dan 
melaksanakan TPB sehingga pencapaian TBP 
menjadi lebih maksimal.     

 
 
 
  
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.localise.sdgs-indonesia.org/

