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Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementrian Perencanaan 

Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau di Indonesia disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah 

menjadi acuan bagi pemerintah baik di tingkat nasional dan daerah dalam melaksanakan program pembangunan. TPB berisi 

serangkaian tujuan, target dan indikator yang digunakan dalam rangka mengukur kemajuan pelaksanaan pembangunan yang 

di Indonesia. Pelaksanaan TPB sendiri telah memasuki tahun pertama dari satu dekade berikutnya yang di tingkat global 

disebut “Decade of Action”. Pemerintah Indonesia telah merumuskan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs yang sejalan dengan 

RPJMN 2020-2024 sebagai panduan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun rencana aksi pelaksanan TPB. 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengkaji ulang metadata indikator yang merupakan alat ukur 

pencapaian TPB. Perubahan metadata indikator ini mengacu kepada perubahan yang ditetapkan PBB sehingga awal 

pemberlakuan SDGs terdapat 241 indikator, sekarang jumlah indikatornya berubah menjadi 247 sejak tahun 2020. Perubahan 

ini juga menyesuaikan dengan relevansi indikator global dengan agenda pembangunan nasional yang selaras dengan TPB. 

Dengan perubahan ini, maka metadata indikator Edisi I yang berjumlah 319 pada Edisi II berubah menjadi 289 indikator dari 

17 tujuan dan 169 target. Metadata indikator disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman yyang sama pada 

semua stakeholder atas setiap indikator guna penyusunan perencanaan, pelaknsanaan, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan TPB. Metadata indikator juga akan menjadi rujukan untuk perbandingan pencapaian TPB antar negara dan antar 

daerah di Indonesia. 

Melokalkan TPB merupakan amanat pemerintah yang diterjemahkan ke dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut mengamanatkan penyusunan 

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB sebagai acuan pelaksanaan TPB di Provinsi dan KabupatenKota. Bappenas memandang 

penting inisiatif melokalkan TPB agar daerah mempunyai perspektif keberlanjutan dalam proses penyusunan perencanaan 

dan perumusan kebijakan pembangunan di daerah. Melalui Sekretariat Nasional (Seknas) SDGs Bappenas mendukung penuh 

kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan asosiasi penerintah daerah dalam pelaksanaan TPB. Pelatihan dan 

sosialisasi tersebut diharapkan akan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pemerintah daerah dalam 

mengintegrasikan indikator TPB di dalam RPJMD dan mencapai TPB melalui erja sama multi pihak sesuai prinsip-prinsip 

universal, integral dan inklusif atau no-one left behind. Semoga ihktiar kita semua diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang 

Maha Esa. 
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Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah serta berperan sebagai ujung tombak pelayanan publik karena posisinya 

yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah terdiri 

dari Kepala Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah bersama DPRD, yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang diberi mandat rakyat melalui Pilkada untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai 

penyelenggara dan pelaksana pembangunan di daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melaksanakan dan mencapai agenda-

agenda pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan pembangunan dan kebijakan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres 59/2017 merupakan bentuk komitmen 

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan mengintegrasikan target dan 

indikator TPB dalam dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan.

 

UCLG ASPAC melalui program LOCALISE SDGs bekerja sama dengan APEKSI dan asosiasi pemerintah daerah lainnya yang didukung secara 

finansial oleh Uni Eropa mempunyai komitmen untuk terus mendukung Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pencapaian TPB di daerah. 

Program LOCALISE SDGs melaksanakan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah mengenai integrasi TPB ke dalam dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pembuatan media komunikasi dan buku panduan mengenai COVID-19 dan pencapaian 

TPB serta diskusi berkala mengenai penanganan pandemi COVID-19 dan percepatan pencapaian TPB di daerah. Program LOCALISE SDGs 

juga menggandeng SDGs Center di universitas-universitas untuk memberikan masukan akademis agar pemerintah daerah mempunyai 

rujukan yang evidence-based dalam merangcang kebijakan pembangunan daerah. 

Penigkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam Melokalkan TPB adalah salah satu kegiatan program LOCALISE SDGs. Untuk menunjang 

kegiatan pelatihan, disusunlah modul sebagai guideline bagi trainer dan fasilitator dalam memandu pelatihan. Modul pelatihan Melokalkan 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia ini kami susun bersama Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas untuk mengenalkan 

TPB dan meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melokalkan TPB, serta memberikan pembekalan dalam mengintegrasikan TPB 

dalam rencana pembangunan daerah. Harapan kami, modul ini dapat menjadi sumber rujukan bagi trainer dan fasilitator yang berasal dari 

asosiasi pemerintah daerah dan pemerintah daerah sendiri, serta dapat terintegrasi dalam sistem pelathan pemerintah daerah dalam 

peningkatan kapasitas untuk melokalkan TPB. Sebagai program yang didedikasikan untuk Pemerintah Daerah, UCLG ASPAC melalui 

program LOCALISE SDGs akan terus membantu meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengakselerasi pencapaian TPB agar 

target-target TPB dapat dicapai sesuai waktu yang telah disepakati pada tahun 2030. Target waktu pencapaian TPB tinggal 10 tahun lagi 

dan kita tak punya banyak waktu untuk hanya berpangku tangan. UCLG ASPAC akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bersama 

seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah untuk bersama-sama mencapai TPB.

Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi 

Sekretaris Jenderal United Cities and Local Governments Asia Pacific 

(UCLG ASPAC)
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PENDAHULUAN
Satu tahun setelah Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB) dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), masih banyak pemerintah daerah yang 

tidak mengetahui eksistensi dan maksud tujuan dari pelaksaanaan TPB. Menindaklanjuti pelajaran 

penting yang diperoleh selama pelaksanaan MDGs 2000 - 2015, UCLG, UNDP dan UN Habitat 

berupaya menjangkau pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pencapaian TPB. 

Dalam proses ini, UCLG bekerja sama dengan UNDP dan UN Habitat membentuk Global Task Force of 

Local and Regional Governments menyusun peta jalan yang disebut Roadmap for Localising SDGs, 

yang menawarkan pemerintah daerah beberapa strategi untuk mengambil peran dalam pelaksanaan 

TPB. 

Seperti yang disebutkan dalam Roadmap di atas, “semua tujuan dan target dalam TPB terkait langsung 

dengan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah”. Untuk kepentingan ini, pemerintah daerah 

perlu menunjuk pejabat untuk berpartisipasi dalam proses pelokalan TPB. Dalam rangka mendorong 

upaya tersebut, pemerintah daerah perlu disediakan alat dan pengetahuan untuk dapat berkontribusi 

dalam pelaksanaan TPB serta lebih jauh lagi mengajak masyarakat dan stakeholder lainnya untuk ikut 

terlibat. 

Roadmap for Localising SDGs terdiri dari empat bagian dan kesimpulan. Masing-masing dari keempat 

bagian tersebut mempunyai pendekatan yang berbeda dalam proses pelokalan TPB. Meskipun 

seringkali terlihat tumpeng tindih antar bagian dan ada pelaksanaan yang dilakukan secara bersamaan 

antar bagian, Roadmap ini disusun dalam empat langkah yang berbeda. 

Pertama kali perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan pengetahuan warga negara mengenai TPB 

(termasuk di dalamnya LSM, akademisi, sektor swasta dan lainnya). Namun yang paling utama adalah 

meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah yag akan melaksanakan TPB pada pekerjaan mereka 

sehari-hari, yang akhirnya akan berdampak pada meningkatnya pengetahuan masyarakat luas. Dalam 

konteks ini, peran asosiasi pemerintah daerah menjadi sangat penting. 

Pemerintah daerah juga berperan dalam memasukkan TPB ke dalam perencanaan pembangunan 

dalam pelaksanaan TPB. Pada prinsipnya, pemerintah daerah perlu memasukkan kepentingan dan 

kebutuhan daerah mereka dalam seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 

dan evaluasi. Pemerintah daerah harus menyiapkan kebijakan, perencanaan, program dan kegiatan 

yang terhubung dengan tujuan-tujuan TPB. Hal itu melibatkan banyak kegiatan, seperti kegiatan yang 

tercermin dalam Roadmap: melakukan needs assessment, bekerja sama dengan aktor lain yang 

bekerja di daerah maupun yang mempunyai persamaan kebutuhan dan pandangan, menghubungkan 

rencana pembangunan yang telah ada dengan TPB, menyediakan sumber daya, dan membangun 

kapasitas melalui beragam aksi, termasuk mendorong kerja sama pembangunan dan pembelajaran 

antar pemerintah daerah untuk memaksimalkan upaya pencapaian TPB .  

Selain itu, dalam rangka percepatan pencapaian TPB di pusat dan di daerah, kementrian 

PPN/Bappenas telah menerbitkan Buku Panduan Kemitraan Multi Pihak yang diharapkan dapat 

menjadi referensi dalam menginisiasi kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan. 

BAB 1

PENDAHULUANBAB 1
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Tujuan 

Modul Pelatihan 
Menjadi panduan bagi Fasilitator dalam upaya meningkatkan pengetahuan Pemerintah Daerah dan 

Asosiasi Pemerintah Daerah mengenai SDGs dan perencanaan pembangunan yang berperspektif 

SDGs 

Menjadi panduan bagi Fasilitator untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam 

memasukkan tujuan SDGs dalam perencanaan pembangunan daerah  

Menjadi panduan Fasilitator dalam mempromosikan upaya membangun kemitraan antar daerah dan 

antar negara yang saling menguntungkan dalam rangka transfer pengetahuan yang tujuannya 

meningkatkan kerja sama untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Menjadi panduan Fasilitator dalam memfasilitasi peserta membuat sistem monitoring dan evaluasi 

untuk memantau pelaksanaan SDGs di daerah 

1

2

3

4

Sasaran Pelatihan Staf di kantor atau dinas Pemerintah Daerah yang 

bertugas dalam bidang perencanaan pembangunan

Asosiasi Pemerintah Daerah 

Akademisi dan LSM 

1

2

3

4

5

6

7

Sektor swasta dan BUMD

Mitra pembangunan

Media lokal 

Fasilitator Desa  

Jumlah Ideal 

Peserta Pelatihan 

Untuk menjamin proses belajar yang interaktif dan efektif, jumlah peserta pelatihan yang ideal dalam 

mengikuti pelatihan diplomasi kota maksimal 25 orang. Apabila peserta yang mengikuti pelatihan lebih 

dari 25 orang lebih baik diselenggarakan kelas terpisah yang dibagi dalam 2 kelas parallel atau subsequent 

dari kelas sebelumnya. Jumlah peserta yang melebihi 25 orang dalam satu kelas akan meyulitkan proses 

interaksi antar fasilitator dan peserta, serta dapat menurunkan dinamika kelas yang produktif. 

PENDAHULUANBAB 1

Metode pelatihan dalam modul ini adalah proses belajar aktif, yaitu sebuah proses belajar yang 

mendorong setiap peserta pelatihan untuk melakukan proses pembelajaran secara bersama-sama, 

dengan interaksi yang aktif bersama fasilitator dan peserta lainnya agar mendapatkan pengalaman dan 

pengetahuan melalui proses diskusi kelompok, simulasi dan permainan. 

Fasilitator dapat berasal dari Kementrian/Lembaga, akademisi, LSM, sektor swasta maupun individu yang 

memahami materi. Dalam proses pembelajaran, seorang fasilitator akan membantu peserta pelatihan 

dalam memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan secara partisipatif. Dalam 

memfasilitasi pelatihan, fasilitator akan merujuk pada cara belajar orang dewasa atau andragogi, yaitu (1) 

cara belajar yang berfokus pada pelibatan peserta pada setiap proses pembelajaran, (2) mengutamakan 

proses mendapatkan pengalaman yang langsung dirasakan peserta, (3) mempelajari hal-hal yang 

berkaitan secara langsung dengan lingkup pekerjaan, dan (4) proses pembelajaran yang bertumpu pada 

pembahasan masalah (problem-centered) dan cara menyelesaikannya (dirangkum dari pendapat Malcolm 

Knowles, 1986). Dalam hal memfasilitasi pelatihan, seorang fasilitator harus berperan sebagai mediator 

bagi peserta dalam proses mencari dan mendapatkan pengetahuan baru. Seorang fasilitator harus 

menghindari pendekatan satu-arah, yang membedakan dengan pendekatan partisipatif yang dua-arah. 

Konkretnya, pendekatan yang cocok dalam pendidikan orang dewasa adalah sebagai berikut: 

Metode Pelatihan 

dan Peran 

Fasilitator 
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Belajar melalui pengalaman yang dirasakan langsung selama proses belajar (experiential learning 

process), yaitu melalui diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, eksperimen, bermain peran, simulasi, 

permainan (games) dan lain-lain;

Pelibatan peserta secara aktif dalam proses pelatihan seperti diskusi kelompok dan memberikan 

kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapat dan analisis pemecahan masalah 

(participatory learning process);

Peserta pelatihan didorong bersikap terbuka dalam mengungkapkan pendapat dan aspirasinya  

termasuk terbuka terhadap pendapat yang berbeda dari peserta lain, sehingga terjadi aktivitas diskusi 

yang sehat;

1

2

3

Dalam khasanah metode pembelajaran orang dewasa dikenal teori KAP atau Knowledge (pengetahuan) 

Attitude (sikap) Practice (tindakan). Teori ini mengambil model pengembangan kapasitas yang didahului 

oleh upaya peningkatan pengetahuan secara simultan untuk membentuk sikap seseorang yang berujung 

pada serangkaian tindakan. Tindakan yang dilakukan berulang-ulang pada akhirnya akan membentuk 

perilaku (behaviour) yang mendukung sebuah program untuk mencapai tujuan. Teori KAP sering dilakukan 

oleh lembaga pengajaran yang bertujuan untuk membentuk perilaku yang mendukung upaya perubahan 

sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah sebuah upaya kritis untuk membentuk sebuah tata 

lingkungan sosial baru yang lebih berkeadilan dan menjamin harkat martabat individu maupun 

masyarakat. 

8

PENDAHULUANBAB 1

Prinsip 

Pembelajaran 

Orang Dewasa 

Pendidikan orang dewasa memiliki prinsip yang membedakannya dengan jenis pendidikan yang lain. 

Prinsip pendidikan orang dewasa tersebut, dapat menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan 

efisien. Prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Prinsip kemitraan: Prinsip kemitraan menjamin terjalinnya kemitraan di antara fasilitator dan peserta. 

Dengan demikian peserta tidak diperlakuan sebagai siswa tetapi sebagai mitra belajar sehingga 

hubungan yang mereka bangun bukanlah hubungan yang bersifat memerintah, tetapi hubungan yang 

bersifat membantu, yaitu pengajar akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu proses 

belajar peserta pelatihan.

Prinsip pengalaman nyata: Prinsip pengalaman nyata menjamin berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran pendidikan orang dewasa terjadi dalam situasi kehidupan yang nyata. Kegiatan 

pembelajaran pendidikan orang dewasa tidak berlangsung di kelas atau situasi yang simulatif, tetapi 

pada situasi yang sebenarnya.

Prinsip kebersamaan: Prinsip kebersamaan menuntut digunakannya kelompok dalam kegiatan 

pembelajaran pendidikan orang dewasa untuk menjamin adanya interaksi yang maksimal di antara 

peserta dengan difasilitasi fasilitator.

Prinsip partisipasi: Prinsip partisipasi adalah untuk mendorong keterlibatan peserta secara maksimal 

dalam kegiatan pembelajaran orang dewasa, dengan fasilitas dari peserta. Dalam kegiatan 

pembelajaran pendidikan orang dewasa semua peserta harus terlibat atau mengambil bagian secara 

aktif dari seluruh proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran.

1

2

3

4
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Prinsip kemandirian: Prinsip ini mendorong peserta untuk memiliki kebebasan dalam mencari tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran orang dewasa berusaha untuk menghasilkan manusia independen 

mampu memainkan peran subjek atau aktor, kebutuhan untuk prinsip kemandirian.

Prinsip kesinambungan: Prinsip yang menjamin adanya kesinambungan dari materi yang dipelajari 

sekarang dengan materi yang telah dipelajari di masa yang lalu dan dengan materi yang akan 

dipelajari di waktu yang akan datang. Dengan prinsip ini maka akan terwujud konsep pendidikan 

seumur hidup dalam pendidikan orang dewasa.

Prinsip manfaat: Prinsip manfaat menjamin bahwa apa yang dipelajari dalam pendidikan orang 

dewasa adalah sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh peserta. Orang dewasa akan siap untuk 

belajar manakala dia menyadari adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kesadaran terhadap 

kebutuhan ini mendorong timbulnya minat untuk belajar, dan karena rasa tanggung jawabnya sebagai 

orang dewasa maka timbul kesiapan untuk belajar.

Prinsip kesiapan: Prinsip kesiapan menjamin kesiapan mental maupun kesiapan fisik dari peserta 

untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran. Orang dewasa tidak akan dapat melakukan kegiatan 

pembelajaran manakala dirinya belum siap untuk melakukannya, apakah itu karena belum siap 

(fisiknya atau belum siap mentalnya).

Prinsip lokalitas: Prinsip lokalitas menjamin adanya materi yang dipelajari bersifat spesifik local. 

Generalisasi dari hasil pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa akan sulit dilakukan. Hasil 

pendidikan orang dewasa pada umumnya merupakan kemampuan yang spesifik yang akan 

dipergunakan untuk memecahkan masalah peserta pada tempat mereka masing-masing, pada saat 

sekarang juga. Kemampuan tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum menjadi suatu teori, dalil, 

atau prinsip yang dapat diterapkan dimana saja, dan kapan saja. Hasil pembelajaran sakarang 

mungkin sudah tidak dapat lagi dipergunakan untuk memecahkan masalah yang sama dua atau tiga 

tahun mendatang. Demikian pula hasil pembelajaran tersebut tidak dapat diaplikasikan dimana saja, 

tetapi harus diaplikasikan di tempat peserta sendiri karena hasil pembelajaran tersebut diproses dari 

pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh peserta.

Prinsip keterpaduan: Prinsip keterpaduan menjamin adanya integrasi atau keterpaduan materi 

pendidikan orang dewasa. Rencana pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa harus meng-cover 

materi-materi yang sifatnya terintegrasi menjadi suatu kesatuan materi yang utuh, tidak partial atau 

terpisah-pisah.

5
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PENDAHULUANBAB 1

7

8

9

10

Berikut ini adalah beberapa contoh sikap seorang fasilitator yang baik. Silakan menambahkan sikap yang 

lain sepanjang sikap itu positif dan mendukung jalannya pelatihan. 

Bersikap terbuka. Seorang fasilitator harus mampu bersikap netral terhadap pendapat yang datang 

dari peserta, serta menghindari perdebatan dengan peserta dan bersikap sebagai penengah jika ada 

perbedaan pendapat yang muncul di antara peserta. Alih-alih berpihak kepada salah satu pendapat, 

seorang fasilitator harus mampu menjadi katalisator diskusi yang sehat dan membimbing kepada 

pemecahan masalah secara partisipatif;

Pendengar yang baik. Seorang fasilitator harus mampu mendengarkan setiap peserta yang 

menyampaikan pendapat. Sebaiknya tidak memotong peserta yang sedang berbicara kecuali 

mengingatkan peserta agar tidak melewati waktu yang ditentukan atau melenceng dari topik 

pembicaraan atau bersikap tidak sopan dengan menyinggung SARA selama berbicara. Seorang 

fasilitator yang baik akan lebih banyak mendegar daripada berbicara.;

1

2
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Mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Seorang fasilitator sebaiknya mempunyai 

kemampuan berbicara di depan publik dan tidak canggung berdiri di depan sebuah forum. 

Kemampuan berkomunikasi akan membuat proses pembelajaran berlangsung lancar tanpa hambatan 

komunikasi. Seorang fasilitator harus memandu seluruh sesi dengan baik sehingga komunikasi yang 

tidak lancar akan menghambat proses pembelajaran yang berlangsung; 

Bersikap ceria. Seorang fasilitator harus mempunyai pembawaan diri yang ceria agar proses 

pembelajaran tidak berlangsung kaku sehingga membawa perasaan positif kepada semua peserta 

selama pelatihan berlangsung. Fasilitator yang baik harus mampu menumbuhkan perasaan gembira 

dan riang kepada semua peserta agar tidak bosan mengikuti pelatihan sampai selesai;

Bersikap positif. Apapun yang terjadi selama pelatihan, seorang fasilitator harus mampu bersikap 

positif dan menumbuhkan semangat kepada seluruh peserta. Bersikap positif terhadap dinamika 

pelatihan adalah kunci keberhasilan pelatihan karena peserta jadi terpacu untuk juga bersikap positif 

terhadap fasilitator dan peserta pelatihan. 

3

4

5

Seorang fasilitator adalah seseorang yang diharapkan mampu menjadi mediator proses transfer 

pengetahuan kepada peserta. Oleh sebab itu, menjadi seorang fasilitator paling tidak harus memiliki 

kualitas sebagai berikut: 

Menguasai materi yang diberikan, 

Kemampuan memfasilitasi pelatihan, dan 

Memiliki kepribadian yang baik, yang mampu menciptakan suasana saling menghormati sehingga 

peserta merasa senang mengikuti pelatihan hingga selesai.

Penunjang Proses 

Belajar 

Proses belajar aktif akan berjalan lancar jika alat-alat penunjang pelatihan tersedia secara memadai. Alat-

alat yang dibutuhkan dalam proses pelatihan partisipatif minimal akan meliputi sebagai berikut: 

Flipcharts dengan kertas plano yang cukup untuk durasi proses pelatihan 

Kertas metaplan warna warni berukuran 20 x 10 cm 

Spidol besar warna hitam, biru dan merah secukupnya untuk menulis di white board 

atau kertas plano

Spidol warna hitam untuk peserta dengan jumlah yang cukup

Alat penempel atau selotip kertas 

1

2

3

4

5

Sementara untuk menunjang proses belajar peserta maka perlu disediakan handouts (bahan bacaan), 

buku atau jurnal yang relevan serta kertas kerja untuk bahan diskusi kelompok/simulasi. 
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Proses Belajar 

dalam Situasi 

Khusus 

Menggunakan 

Platform Daring

(Online) 

Situasi khusus atau darurat seperti yang disebabkan oleh bencana alam atau non alam (pandemi penyakit, 

keamanan nasional) salah satu dampaknya adalah membuat warga tinggal di dalam rumah hingga situasi 

memungkinkan untuk melakukan kegiatan tatap muka kembali. Dengan perkembangan teknologi, 

kegiatan tatap muka yang tidak mungkin dilakukan dapat digantikan dengan metode pertemuan secara 

daring dengan tidak mengurangi substansi proses belajar serta melakukan modifikasi kegiatan pelatihan 

tatap muka seperti diskusi kelompok maupun aktifitas fisik seperti simulasi atau permainan. 

Pembelajaran atau pelatihan secara daring merupakan metode pelatihan menggunakann media/platform 

digital yang tidak memerlukan pertemuan fisik di lokasi pelatihan namun dapat diselenggarakan di mana 

saja yang dihadiri oleh peserta di tempatnya masing-masing sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

Pelatihan secara daring memerlukan penyesuaian teknik pelaksanaan proses belajar agar peserta tetap 

dapat menguasai materi yang diberikan. Modul pelatihan ini memberikan kesempatan untuk dilakukan 

pelatihan dari masing-masing Bab dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap materi yang tersedia di 

dalam modul. Penyesuaian dapat diterapkan pada durasi setiap materi dan metoda diskusi maupun 

penugasan yang diberikan kepada peserta. 

Secara umum, yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara dalam pelaksanaan pembelajaran secara 

daring adalah sebagai berikut: 

2

3

4

5

Memastikan koneksi internet yang stabil hingga lokasi-lokasi paling pelosok sekalipun agar dapat 

lebih banyak menjangkau peserta pelatihan dari Pemerintah Daerah yang diperkirakan mempunyai 

tantangan dalam infrastruktur internet. 

Memilih platform telekomunikasi untuk pembelajaran secara daring yang aplikasinya tersedia di toko-

toko aplikasi online (application store) seperti Zoom, Google Meet, Kahoot!, Discord atau Edmodo. 

Penyelenggara pelatihan perlu mencermati fitur-fitur yang disediakan oleh masing-masing aplikasi 

dan memilih aplikasi yang mudah digunakan, familiar bagi staf Pemerintah Daerah dan narasumber, 

dan menyediakan fitur yang mendukung pelaksanaan pelatihan seperti sharing presentasi/video, pre-

test dan post-test dengan menggunakan mentimeter, menampilkan video dan suara serta mencatat 

hasil diskusi maupun rencana kerja. 

Membagikan link pembelajaran daring kepada seluruh peserta dan narasumber paling lambat satu hari 

sebelum pelaksanaan pembelajaran daring agar seluruh peserta dan narasumber dapat 

mempersiapkan diri dan memasuki ruangan (room) setidaknya 20 menit sebelum waktu pelatihan 

dimulai untuk melakukan cek video dan suara serta memastikan fitur pendukung beroperasi dengan 

baik. 

Membuat rencana antisipasi apabila di tengah-tengah pembelajaran ada kendala teknis yang terjadi. 

Rencana antisipasi ini perlu dikomunikasikan terutama kepada narasumber terlebih dahulu untuk 

menyiapkan semua narasumber mengenai antisipasi terhadap kendala teknis selama pembelajaran 

daring berlangsung. 

Pembelajaran secara daring berbeda dengan pembelajaran tatap muka, efek yang ditimbulkan oleh 

pembelajaran daring bisa menyebabkan kelelahan fisik dan piskologis, oleh sebab itu perlu merancang 

metode pelatihan yang tidak menyebabkan dampak tersebut. Kelelahan fisik dapat berupa mata iritasi 

karena terlalu lama menatap layar komputer/laptop, kepala terasa pening, tubuh terasa lelah karena 

duduk fokus menatap layer komputer/laptop dalam waktu lama. Selain kelelahan fisik, kelelahan 

psikologis juga dapat dialami seluruh peserta pembelajaran daring seperti mudah mengantuk, rasa 

bosan karena tidak ada aktivitas selain duduk menatap layar komputer/laptop dan rasa tak nyaman 

yang diakibatkan minim interaksi. Maka dari itu, pembelajaran daring dirancang maksimal 3 jam per 

sesi untuk mengurangi dampak negatif, seperti dengan mengurangi waktu presentasi monolog dan 

memaksimalkan durasi waktu tanya jawab untuk mengurangi kebosanan. 

1
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Pembelajaran daring merupakan alternatif pelaksaaan pelatihan. Sebagai salah satu upaya adaptasi 

kebiasaan baru, maka pembelajaran daring adalah alternatif terbaik dalam melaksanakan program 

peningkatan kapasitas yang perlu didorong dalam rangka efisiensi anggaran dan waktu serta 

memanfaatkan secara maksimal kemajuan teknologi untuk kepentingan bersama.

6 Membagi tugas staf penyelenggara satu hari sebelum pelaksanaan pembelajaran daring seperti siapa 

yang menjadi host ruangan daring untuk memfasilitasi peserta dan narasumber yang memasuki 

ruangan, mencoba suara dan visual maupun uji coba mengoperasikan bahan paparan, siapa yang 

menjadi time keeper, siapa yang menjadi notulen, siapa yang menjadi moderator, siapa yang 

menjawab pertanyaan terkait penyelenggaraan acara di chat room, dan siapa yang mensortir 

pertanyaan peserta untuk disampaikan kepada moderator. Semua tugas harus dibagi habis sehingga 

seluruh staf penyelenggara mempunyai tanggung jawab dan saling mendukung pelaksanaan 

pembelajaran daring.  

Modul ini terdiri dari 9 Bab, dua di antaranya adalah pengantar modul yang terdiri dari Bab 1 sebagai 

pengantar materi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Bab 2 sebagai panduan memfasilitasi 

pelatihan. Bab 3 hingga Bab 9 adalah substansi materi yang disampaikan oleh fasilitator atau narasumber 

dalam pelatihan. Modul ini dimaksudkan sebagai panduan bagi fasilitator dalam merancang dan 

memfasilitasi pelatihan. Oleh sebab itu di setiap bab diberikan panduan untuk memfasilitasi setiap sesi 

pelatihan. Secara umum, cara menggunakan modul pelatihan ini adalah sebagai berikut: 

Setiap calon fasilitator atau fasilitator perlu membaca modul dan mempelajari materinya. Jika tidak 

mempunyai keahlian dalam salah satu atau beberapa topik dalam modul ini disarankan untuk 

mengundang narasumber dari lembaga yang terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas atau 

Organisasi Perangkat Daerah terkait di dalam Pemerintah Daerah, 

Substansi materi di dalam modul ini berfungsi untuk memberikan landasan dalam pemberian 

pelatihan. Substansi bisa berubah jika ada perkembangan baru terkait peraturan perundangan 

maupun pelaksanaan teknis perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah yang telah 

disahkan oleh Pemerintah. Oleh sebab itu modul ini dapat disebut dokumen hidup (living document) 

yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan situasi terkini, 

Lampiran ada dua jenis, yaitu hand out dan lembar kerja. Hand out berfungsi sebagai informasi 

tambahan bagi fasilitator dan dapat diperbanyak untuk dibagikan kepada peserta sebagai bahan 

bacaan, sedangkan lembar kerja berfungsi sebagai bahan untuk latihan (exercise) ataupun workshop 

dalam sesi diskusi kelompok atau penugasan individual. Lampiran yang berupa formulir atau tabel 

isian dapat digunakan sebagai acuan maupun digunakan sebagai bahan untuk Latihan (exercise).

2

3

1

Cara Menggunakan

Modukl 

Pelatihan ini
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PEMBUKAAN PELATIHAN

BAB 2

Bab ini akan memberikan informasi mengenai cara-cara perkenalan yang dapat membangkitkan semangat 

peserta dalam mengikuti pelatihan. Umumnya peserta akan lebih terlecut motivasi dan semangatnya jika 

dari tahap perkenalan sudah terbentuk suasana yang cair dan luwes. Tahap ini akan menentukan 

kelancaran proses berikutnya. 

Mengenal satu sama lain dan mempererat hubungan antar peserta serta antara peserta 

dengan fasilitator/panitia 

Mencairkan kebekuan suasana akibat merasa asing satu sama lain 

Perkenalan

Penunjang 

Proses 

Belajar 

Alat Bantu Kertas dan alat tulis

Waktu 30 Menit

Langkah-

langkah 

Kegiatan 

Fasilitator berdiri di depan, meminta semua peserta membentuk lingkaran mengelilingi 

dirinya. Setelah membentuk lingkaran, peserta diminta untuk berpasangan dengan rekan yang 

belum dikenalnya. Setelah berpasangan, peserta lalu diminta menanyakan identitas 

pasangannya dan beberapa informasi lain terkait latar belakang peserta seperti: 

Nama

Instansi

Domisili

Status

No sepatu, ukuran baju, hobi, dll

Setelah mendapatkan informasi yang diminta fasilitator dari pasangannya, peserta diminta 

kembali ke meja masing-masing lalu memperkenalkan pasangannya kepada peserta lainnya. 

Jika ada kesalahan informasi maka yang bersangkutan akan dicatat untuk memimpin ice 

breaking pada sesi lainnya. 

1
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PEMBUKAAN PELATIHANBAB 2
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Harapan dan kekhawatiran

Tujuan Peserta bersedia mengungkapkan harapannya terhadap pelatihan dan kehawatiran yang 

dirasakannya. 

Waktu 15 menit

Alat 

bantu

Kertas meta plan dan spidol, kertas plano, selotip kertas 

Langkah-

langkah 

Kegiatan 

Fasilitator membagikan kertas meta plan kepada peserta masing-masing dua lembar dengan 

warna berbeda. Peserta diminta menuliskan harapan dan kekhawatiran di dua kertas yang 

berbeda. Setelah menuliskan harapan dan kekhawatirannya, pesera diminta menempelkan 

kertas metaplan masing-masing di dua kertas plano yang telah dipasang di dinding 

berdasarkan tema harapan dan kekhawatiran.

Fasilitator lalu membacakan hasil tulisan peserta baik di kertas harapan maupun di kertas 

kekhawatiran, dan merangkumnya dalam beberapa kategori misalnya: suasana pelatihan, 

fasilitator dan rekan peserta, materi pelatihan, logistik pelatihan, dll.

Fasilitator kemudian merangkum sesi ini dengan menjelaskan bahwa adalah baik mempunyai 

harapan terhadap pelatihan ini sehingga dibutuhkan partisipasi semua peserta untuk 

bersama-sama mencapainya. Fasilitator akan membantu mencapai tujuan yang diharapkan. 

Sementara fasilitator juga menjelaskan bahwa punya kekhawatiran adalah hal yang wajar, oleh 

sebab itu dengan mengetahui kekhawatiran peserta diharapkan fasilitator dan peserta dapat 

bersama-sama mengatasinya. 

Kesepakatan belajar

Tujuan

Waktu

Membuat kesepakatan bersama untuk mewujudkan suasana pelatihan yang partisipatif 

sekaligus menjamin situasi tertib yang didasarkan atas kesadaran semua peserta

Melibatkan peserta agar ikut memiliki acara pelatihan yang berlangsung

5 menit
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Alat bantu

Langkah-

langkah 

Kegiatan 

Kertas plano dan spidol 

Fasilitator membuka dialog dengan kata-kata yang bersemangat dan menjelaskan bahwa 

perlu ada kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama yang akan dijadikan acuan oleh 

semua peserta dalam mengikuti pelatihan. Kesepakatan ini penting agar peserta dapat belajar 

pentingnya mengikuti aturan demi kelancaran pelatihan dan belajar menghargai hak dan 

kewajiban dalam sebuah sistem komunitas 

Fasilitator menuliskan kesepakatan pada kertas plano yang dibagi dua atau dipisah, yaitu 

YANG BOLEH dan YANG TIDAK BOLEH. Fasilitator lalu memandu hal-hal apa saja yang boleh 

dilakukan selama pelatihan dan tidak boleh dilakukan

Setelah kesepakatan dituliskan seluruhnya, fasilitator lalu menempel kertas plano yang berisi 

kesepakatan di dinding yang mudah terlhat oleh peserta agar selalu menjadi pengingat dan 

rujukan dalam bersikap selama mengikuti pelatihan

Pembukaan

Tujuan

Waktu

Alat 

bantu

Langkah-

langkah 

Kegiatan 

Fasilitator menayangkan agenda pelatihan dan menjelaskan seluruh topik yang akan 

diberikan selama pelatihan termasuk tujuan dan alur pelatihan

Fasilitator lalu menutup sesi ini dengan kata-kata yang membangkitkan semangat peserta 

untuk mengikuti pelatihan

Menjelaskan agenda dan alur pelatihan kepada peserta 

Peserta memahami tujuan dan topik pelatihan yang akan diberikan 

10 menit

Laptop dan projector, materi presentasi 
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LATAR BELAKANG AGENDA 2030 

DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

BAB 3

Pada tanggal 25 September 2015 negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui 17 

tujuan yang termaktub dalam Sustainable Development Goals atau TPB. TPB dikembangkan dari agenda 

pembangunan global tahun 2000 hingga 2015 yang disebut Millenium Development Goals (MDGs). TPB 

sebagai panduan global dalam agenda pembangunan negara-negara di dunia berlaku dari 2015 hingga 

2030 nanti. 

TPB adalah agenda pembangunan yang melibatkan semua stakeholders untuk pelaksanaan pencapaian 

17 tujuannya, termasuk pemerintah daerah. Meski TPB belum dtetapkan sebelumnya, tetapi proses 

penyusunannya yang inklusif sejak tahun 2012 telah mewakili gambaran keterlibatan seluruh aktor 

pembangunan. Sejak masa berdirinya, PBB telah melakukan proses konsultasi terbesar dalam rangka 

mewujudkan agenda pembangunan pasca 2015. Sepanjang pelaksanaan proses konsultasi, United Cities 

and Local Governments (UCLG), sebagai asosiasi pemerintah daerah yang diakui PBB, telah memfasilitasi 

terbentuknya Global Taskforce of Local and Regional Governments untuk mengadvokasi pentingnya tujuan 

tersendiri tentang perkotaan yang berkelanjutan dan meminta semua tujuan dan target TPB 

mempertimbangkan aspek perbedaan konteks serta peluang dan tantangan pada level daerah dan 

regional. 

Dimasukkannya Tujuan 11 “Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan” dalam TPB adalah buah dari kerja 

keras dan kampanye terus-menerus yang dilakukan oleh pemerintah daerah, asosiasi pemerintah daerah 

dan masyarakat. Tujuan 11 tersebut mempunyai makna bahwa telah ada lompatan yang cukup besar 

terkait adanya pengakuan mengenai kekuatan yang transformatif mengenai perkotaan untuk 

pembangunan serta peran pemimpin daerah dalam mendorong perubahan global dari tingkat lokal. Meski 

terkait erat dengan Tujuan 11, peran dan pekerjaan sehari-hari pemerintah daerah dalam pencapaian 

Agenda 2030 lebih dari sekedar Tujuan 11 saja tetapi juga 16 tujuan lainnya baik yang terkait secara 

langsung maupun tidak langsung. Pemerintah daerah semestinya tidak cuma dilihat sebagai pelaksana 

dari tugas-tugas pencapaian TPB namun juga sebagai pembuat kebijakan, pendorong perubahan dan 

menjadi institusi terbaik dalam menghubungkan antara agenda global dengan komunitas lokal .  

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda global yang bertujuan mendorong pembangunan 

global secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan 17 tujuan dan 169 target agenda pembangunan 

global berkaitan dengan agenda pembangunan lainnya seperti Paris Agreeement, New Urban Agenda dan 

juga Addis Abbaba Agenda. Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting karena pemerintah daerah 

merupakan ujung tombak dari pelaku pelayanan publik yang dekat dengan masyarakat. Walaupun TPB 

sudah berjalan sejak tahun 2015, pelaksanaan TPB secara nasional dan sub-nasional masih memiliki 

tantangan secara konsep dan teknis. Hal-hal tersebut terkadang menyebabkan kebingungan di level 

nasional atapun sub nasional untuk mengubah SDGs dari teori menjadi praktik. 

Pendahuluan

LATAR BELAKANG AGENDA 2030 DAN PERAN PEMERINTAH DAERAHBAB 3
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Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda global yang bertujuan mendorong pembangunan 

global secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan 17 tujuan dan 169 target agenda pembangunan 

global berkaitan dengan agenda pembangunan lainnya seperti Paris Agreeement, New Urban Agenda dan 

juga Addis Abbaba Agenda. Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting karena pemerintah daerah 

merupakan ujung tombak dari pelaku pelayanan publik yang dekat dengan masyarakat. Walaupun TPB 

sudah berjalan sejak tahun 2015, pelaksanaan TPB secara nasional dan sub-nasional masih memiliki 

tantangan secara konsep dan teknis. Hal-hal tersebut terkadang menyebabkan kebingungan di level 

nasional atapun sub nasional untuk mengubah SDGs dari teori menjadi praktik. 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia diimplementasikan melalui kerangka kelembagaan 

dan hukum di tingkat nasional dan daerah, salah satu diantaranya dengan Peraturan Presiden No. 59 

Tahun 2017 tentang TPB. Peraturan Presiden tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah pusat 

untuk menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) dan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi 

Daerah (RAD). Peraturan Presiden juga berfungsi sebagai acuan bagi organisasi masyarakat, filantropi, 

pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi TPB. Untuk 

memperkuat partisipasi seluruh pihak, Kem.PPN/Bappenas telah membentuk Tim Koordinasi Nasional 

TPB berdasar Keputusan Menteri (Kepmen) PPN/Bappenas No. 127/M.PPN/HK/11/2018. Selanjutnya, 

pada 2019, Bappenas menerbitkan Panduan Kemitraan MultiPihak dan didiseminasikan ke berbagai 

daerah bersama mitra non-pemerintah seperti UCLG-ASPAC. Peraturan lainnya yang mendukung 

implementasi TPB di daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang 

pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD yang mendorong perencanaan dengan analisis yang 

sistematis dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat 

memperhitungkan keberlangsungan hidup generasi mendatang telah terintegrasi di dalam rencana 

pembangunan ataupun dokumen kebijakan, rencana dan program satu wilayah. Bab ini akan membahas 

koherensi dan praktik terbaik untuk membuat kebijakan yang koheren secara nasional. 
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Mempelajari dan memahami agenda pembangunan global 2015-2030 yang termaktub dalam TPB 

berisi 17 tujuan dan 169 target 

Memahami latar belakang agenda pembangunan global dan peran pemerintah daerah untuk 

melaksanakan TPB

Memahami integrasi target global SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024

SESI 1. PENGANTAR TPB DAN MELOKALKAN TPB: 

PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Tujuan

Metode Presentasi dan diskusi panel

Waktu 90 menit 

Alat  bantu Laptop dan LCD Projector 

Langkah 1 (5 menit)

Fasilitator membuka kegiatan dengan paparan pelaksanaan TPB di Indonesia dan 

keterkaitan TPB dengan agenda pembangunan global lainnya menggunakan alat bantu 

video sebagai berikut: https://www.youtube.com/watch?v=1l9QuXTQkGk

Langkah 2 (20 menit)

Fasilitator mendiskusikan video yang baru saja ditayangkan tersebut bersama peserta 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan pemicu diskusi:

Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang SDGs atau TPB? 

Apakah yang Bapak dan Ibu simpulkan dari video pelaksanaan TPB di Indonesia? 

Adakah program atau kegiatan prioritas yang harus didorong dalam mempercepat 

pencapaian TPB di Indonesia?

1

2

3

Langkah 3 (30 menit)

Presentasi mengenai SDGs atau TPB dan melokalkan TPB di Indonesia dengan disertai 

contoh integrasi TPB dalam rencana pembangunan daerah serta contoh praktik baik 

program pembangunan di daerah, jika ada. Fasilitator dapat menggunakan materi 

presentasi yang terangkum dalam slides powerpoint pada lampiran Bab I modul ini. 

Langkah 4 (35 menit)

Sesi tanya jawab.

Langkah-

langkah 

Kegiatan 
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Lampiran 3.1 Handout Sesi 1.1

Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah ajakan global untuk bertindak mengakhiri 

kemiskinan, melindungi bumi dan memperbaiki kualitas hidup manusia, dimanapun berada. 17 tujuan yang termaktub dalam TPB 

telah diadopsi oleh semua negara anggota PBB pada tahun 2015, yang merupakan bagian dari Agenda 2030 untuk Pembangunan 

Berkelanjutan yang dirancang selama 15 tahun untuk mencapai semua Tujuan. Sebelum PBB mendeklarasikan TPB, 15 tahun 

sebelumnya PBB mendeklarasikan Millennium Development Goals (MDGs) pada bulan September tahun 2000 yang berisi 8 tujuan 

pembangunan era milenium. Delapan tujuan pembangunan milenium yang digaungkan PBB adalah: 

Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim

Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua 

Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

Menurunkan angka kematian anak 

Meningkatkan kesehatan ibu 

Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya 

Memastikan kelestarian lingkungan 

Mendorong kerja sama global untuk pembangunan 

1

2

3

4

5

6

7

8

Delapan tujuan pembangunan milenium ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh dunia. Selama 15 tahun 

pelaksanaannya, banyak pencapaian yang diraih oleh negara-negara di dunia meski juga masih banyak tantangan dalam pencapaian 

kesejahteraan masyarakat yang perlu dievaluasi dalam periode selanjutnya. 

Pada tanggal 25 September 2015 PBB menyepakati sebuah platform pembangunan global yang dikenal dengan Sustainable 

Development Goals. Dalam platform global sebagai kelanjutan dari platform MDGs ini PBB lebih memperluas cakupan tujuan dan 

target pembangunan yang akan menjadi pedoman negara-negara di seluruh dunia, sehingga SDGs menjadi terlihat lebih spesifik dan 

rinci dalam merumuskan tujuan dan target pembangunan yang akan dicapai. Dalam agenda pembangunan global yang baru ini 

terdapat 17 tujuan dan 168 target beserta 232 indikator yang akan menjadi pedoman negara-negara di dunia dalam merencanakan 

dan melaksanakan program pembangunan. Dalam SDGs tujuh belas tujuan yang akan diadopsi negara-negara di seluruh dunia adalah 

sebagai berikut: 

Tanpa kemiskinan 

Tanpa kelaparan 

Kesehatan yang baik dan kesejahteraan 

Penduduk bermutu 

Kesetaraan gender 

Akses air bersih dan sanitasi 

Energi bersih dan terjangkau 

Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 

Infrastruktur, industri dan inovasi 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mengurangi ketimpangan 

Kota dan komunitas yang berkelanjutan 

Konsumsi dan produksi yang bertanggung 

jawab 

Penanganan perubahan iklim 

Menjaga ekosistem laut

Menjaga ekosistem darat 

Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang 

kuat 

Kemitraan untuk mencapai tujuan 

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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SDGs atau juga sering disebut Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan menetapkan aksi global untuk jangka waktu 15 tahun 

hingga 2030, terhitung sejak dideklarasikannya oleh PBB pada tahun 2015. SDGs meliputi serta memperlebar cakupan dari seluruh 

aksi yang tak tercapai pada masa MDGs, dan bergerak pada isu yang tidak hanya terbtas pada pemberantasan kemiskinan. SDGs 

menekankan pada pendekatan yang universal dan penghormatan terhadap hak asasi manusia demi keberlangsungan kehidupan dan 

keberlanjutan pembangunan. Platform tersebut juga menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan kelestarian 

lingkungan serta menggarisbawahi pentingnya hubungan antara perdamaian, pembangunan dan hak asasi manusia. Dengan rentang 

waktu 15 tahun diharapkan semua negara dapat mencapai sebagian besar, jika tidak dapat seluruhnya, tujuan dan target yang telah 

ditetapkan, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Pelaksanaan SDGs di semua negara tak perlu menciptakan 

tujuan dan target baru dari yang telah ditetapkan dan termaktub di dalam 17 tujuan dalam SDGs. 

Perbedaan dan persamaan antara MDGs dan SDGs

8 tujuan dan 21 target 

Pendekatan top down, hasil dari 

kesepakatan antar pemerintah dan 

konsultasi tingkat tinggi 

Menanggulangi kemiskinan

Negara-negara berkembang 

Area paling miskin dan paling rentan 

Tantangan yang bersifat khusus

Fokus kepada lembaga pemerintahan 

Pendekatan statistik dalam upaya 

melokalkan (pembedaan daerah kota 

– desa) 

Dapat diukur dalam 60 indikator 

Fokus pada pemberian bantuan dan 

kerja sama pembangunan

Singkat, jelas, ada batas waktu dan 

terukur 

MDGs

17 tujuan dan 169 target

Pendekatan bottom-up, hasil dari proses konsultasi dengan para 

pihak yang belum pernah dilakukan sebelumnya (2012-2015)

Pembangunan berkelanjutan 

Semua negara (universal) 

Semua penduduk dunia 

Agenda yang menyeluruh dan terintegrasi: meliputi 3 pilar 

pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan) 

Pelibatan secara inklusif semua stakeholder (pemerintah daerah. 

organisasi masyarakat, LSM, sector swasta, akademisi, dll)

Pendekatan menyeluruh dalam upaya melokalkan. Dimensi lokal 

dalam pelaksanaan SDGs

Dapat diukur dalam 232 indikator 

Fokus pada sumberdaya lokal yang tersedia untuk mendukung 

strategi pembangunan berkelanjutan 

Singkat, jelas, ada batas waktu dan terukur 

SDGs
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MDGs

SDGs

Gambar 1. Dari MDGs ke SDGs

17 tujuan SDGs dan 5 area tematik 

Meski mempunyai 17 tujuan dan 169 target, SDGs mempunyai 5 area tematik yang akan mempermudah perumus dan pelaksana 

kebijakan serta seluruh para pihak yang terlibat dalam pencapaian SDGs dalam menganalis perencanaan program pembangunan. 

Lima area tematik tersebut data disingkat sebagai 5Ps yang berarti sebagai berikut: 

People (masyarakat): mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuknya serta memastikan kehormatan dan 

kesetaraan 

Prosperity (kesejahteraan), memastikan terpenuhinya kesejahteraan dan terwujudnya kehidupan yang selaras dengan alam

Peace (perdamaian), mewujudkan perdamaian, keadilan dan masyarakat yang terbuka 

Partnership (kemitraan), melaksanakan Agenda 2030 melalui kemitraan yang solid

Planet (bumi), melindungi sumber daya alam bumi kita dan cuaca demi generasi masa depan 

1

2

3

4

5

Dalam pelaksanaannya, SDGs bersifat komprehensif dan 17 tujuan di dalamnya saling melengkapi satu sama lain. Dibandingkan 

platform MDGs, SDGs mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut: 

5 dari 17 tujuan dalam SDGs fokus kepada penanggulangan kemiskinan dan memerangi ketidakadilan, memastikan kehidupan 

yang sehat, pengetahuan, keterbukaan dan pemberdayaan perempuan dan anak 

Dalam kerangka MDGs, 6 dari 8 tujuan fokus kepada masyarakat 

5 dari 17 tujuan dalam SDGs fokus pada planet bumi (air dan sanitasi, konsumsi yang berkelnjutan, melawan perubahan cuaca, 

kerusakan laut dan ekosistem darat

Hanya 1 tujuan dalam MDGs yang fokus kepada planet bumi dan itupun bersifat sangat luas (pembangunan berkelanjutan) 

6 dari 17 tujuan SDGs fokus kepada kesejahteraan yang membutuhkan strategi baru untuk mewujudkan bisnis yang 

berkelanjutan, pembangunan sektor keuangan dan sosio ekonomi. 

MDGs tidak mempertimbangkan dimensi sosio ekonomi 

1

2

3

4

5

6
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Tujuan dalam SDGs terkait dengan perdamaian, keadilan dan pertanggungjawaban sebagai konsep utama pembangunan 

berkelanjutan (tujuan 16) 

Tujuan 17 dalam SDGs, seperti halnya tujuan 8 dalam MDGs, fokus pada upaya untuk mendorong kemitraan dalam rangka 

mewujudkan solidaritas global untuk pembangunan berkelanjutan

7

8

Gambar 2. Keterkaitan antara SDGs dengan area prioritas kebijakan 5 P dalam pembangunan berkelanjutan

Prinsip-prinsip SDGs 

Hal yang menjadi ciri khas SDGs adalah adanya beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh segenap perencana pembangunan, 

perumus dan pelaksana kebijakan, serta kalangan masyarakat madani. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari pelaksanaan SDGs 

adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan pengalaman: SDGs dirancang berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan MDGs 

Pendekatan multi dimensi untuk pembangunan berkelanjutan: pembangunan berkelanjutan perlu dipahami sebagai obyek 

bidang yang saling terhubung dari isu ekonomi, sosial dan lingkungan

Tak seorangpun tertinggal: Agenda 2030 dirancang untuk semua orang tanpa kecuali

Bersifat global: SDGs menyasar tantangan global yang sangat penting saat ini

Bersifat universal: Agenda 2030 menyasar semua negara tanpa melihat jumlah pendapatan perkapita 

Bersifat integral: Agenda 2030 meliputi semua bidang dan terhubung dengan seluruh dimensi di segala tingkatan: antar Tujuan, 

antar negara dan antara tingkat global, regional dan nasional

Terbuka: Agenda 2030 melibatan semua tingkatan pemerintahan, seluruh stakeholder dan kelompok masyarakat dalam sebuah 

ikatan yang terbuka dan kolektif untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Ini menggarisbawahi pemikiran bahwa Agenda 

2030 merupakan aksi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Terukur: Agenda 2030 menekankan pada pengukuran kinerja dan pencapaian melalui serangkaian indikator utuk mengevaluasi 

pelaksanaan SDGs dan menarik pelajaran serta rekomendasi
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Bahan Tayang*

*Bahan Tayang dapat dikembangkan oleh fasilitator sesuai dengan kebutuhan pelatihan
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Lampiran 3.3 Handout Sesi 1.2: Lingkungan 

yang Mendukung (enabling environment)

Beberapa faktor yang dapat menjadi pendukung bagi lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan SDGs di daerah adalah: 

Kerangka hukum dan politik yang demokratis dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Adanya lembaga perwakian rakyat dan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi yang mengakui keotonoman pemerintah 

daerah dalam proses legislasi, pengelolaan keuangan serta tugas pokok dan fungsi dari setiap lembaga pemerintah di daerah 

dalam rangka mengadvoksi kepentingan daerah.

Adanya mekanisme dan struktur kepemerintahan berjenjang yang akan menjamin delegasi pekerjaan sampai tingkat bawah serta 

adanya kemitraan multi pihak yang bagus dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses pembangunan.

Adanya posisi keuangan yang kuat dari pemerintah daerah, oleh sebab itu perlu adanya bantuan keuangan dari pusat ke daerah 

bagi daerah yang membutuhkan agar pelaksanaan SDGs tidak terhambat masalah keterbatasan sumber daya. Pemerintah daerah 

juga perlu diberi keleluasaan mengelola anggaran dan mencari sumber pendapatan yang sah untuk mendukung program 

pembangunan daerah, dengan mengedepankan transparansi dan tanggung jawab pengelolaan anggaran. 

Kapasitas yang cukup dari staf pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan berperspektif SDGs, memberikan 

pemberdayaan kepada mereka agar mampu bekerja dan berkontribusi maksimal, meski dalam keterbatasan sumber daya.

Adanya proses pengawasan dan pemantauan yang ketat untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan, serta ada 

mekanisme untuk terus meningkatan kualitas kinerja bagi staf pemerintah daerah. 

Ada strategi nasional yang jelas dalam penataan kota dan memasukkan SDGs dan agenda perkotaan dalam strategi penataan 

kota tersebut. Selain penguatan kapasitas dan strategi, perlu diperkuat juga kapasitas keuangan dan manajemen teknis 

pembangunan dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah. 

Pemerintah daerah perlu terus mengkomunikasikan kepentingan mereka ke pemerintah pusat mengenai “panduan internasional 

mengenai desentralisasi dan akses pelayanan dasar bagi warga negara”. Panduan tersebut memuat prinsip-prinsip seperti 

desentralisasi kewenangan, manajemen kebijakan publik, pengambilan keputusan yang otonom, kecukupan sumber dya, dan 

kewenangan pengelolaan pendapatan daerah. 

4
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4Disadur dari Learning Module 1: Localizing the SDGs/Introduction 

Menjelaskan inisiatif pelokalan TPB dengan agenda perencanaan pembangunan di tingkat 

daerah 

Mepelajari dan menghubungkan inisiatif pelokalan TPB dengan kebijakan pembangunan di 

tingkat daerah 

Memahami tantangan yang ada di dalam implementasi TPB di daerah masing-masing

SESI 2. MELOKALKAN TUJUAN PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Tujuan

Metode Presentasi dan diskusi kelompok

Waktu 120 menit 

Alat  bantu LCD Projector, SDGs Wheel 

Langkah 1 (30 menit)

Fasilitator/narasumber memberikan paparan mengenai kebijakan nasional pelaksanaan dan 

percepatan pencapaian TPB oleh Pemerintah yang telah ditetapkan melalui Peraturan 

Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan beserta 

strategi percepatan pencapaian TPB yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional dan Road 

Map TPB oleh Pemerintah

Langkah 2 (30 menit)

Sesi Tanya Jawab 

Langkah 3 (10 menit)

Fasilitator membentuk beberapa kelompok sesuai kebutuhan, lalu menjelaskan SDGs Wheel 

sebagai salah satu alat bantu analisis pelaksanaan program pembangunan daerah yang 

koheren dengan tujuan dan target pembangunan berkelanjutan. SDGs Wheel merupakan 

penggambaran dari sejauh mana program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah 

daerah memiliki koherensi dan keterkaitan dengan TPB dengan melakukan penilaian terhadap 

respon pemerintah daerah terhadap satu program pembangunan, sesuai skor yang tercantum 

dalam SDGs Wheel. 

Langkah-

langkah 

Kegiatan 
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Langkah 4 (35 menit)

Fasilitator memberikan print out SDGs wheel kepada peserta yang dapat diisi mengacu 

kepada RAD SDGs yang sudah ada ataupun RAD/RPJMD yang lalu. Di dalam kelompok, 

peserta mendiskusikan mengenai persamaan dan perbedaan masing-masing pemerintah 

daerah dan kemudian pemerintah daerah mengukur peringkat yang sudah dicapai di dalam 

setiap target. Peserta dapat mengacu kepada RAD TPB/ Draft RAD TPB sebelumnya untuk 

mengukur pencapain pemerintah daerah di dalam target-target tersebut. 

Langkah 5 (5 menit)

Fasilitator menutup sesi dengan mengambil beberapa poin yang mengemuka dalam diskusi, 

seperti berapa banyak pemerintah daerah yang sudah memprioritaskan tujuan pembangunan 

berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta apakah upaya yang akan 

dilakukan jika ada beberapa tujuan yang belum terpenuhi.
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Lampiran 3.4. Handout Sesi 2.1

Melokalkan merujuk kepada proses adaptasi, pelaksanaan dan pengawasan SDGs di tingkat daerah. 

Pelokalan adalah sebuah proses yang mempertimbangkan konteks daerah/lokal dalam pencapaian SDGs, mulai dari 

menentukan tujuan dan target dalam menentukan cara dalam melaksanakan SDGs serta menggunakan indikator untuk 

mengukur dan memantau kemajuan program. 

Pelokalan berkaitan dengan kedua hal sebagai berikut: 

Bagaimana pemerintah daerah mampu mendukung pencapaian SDGs di tingkat nasional dengan serangkaian 

tindakan yang dilakukan secara bottom-up 

Bagaimana SDGs mampu menyediakan kerangka dasar bagi kebijakan pembangunan daerah 

Tujuan 11 SDGs mengenai kota dan permukiman yang berkelanjutan memegang peranan penting dalam proses pelokalan 

SDGs. Dimasukkannya isu kota dan permukiman ke dalam SDGs adalah buah dari kerja advokasi dari para pihak di 

perkotaan (terutama asosiasi pemerintah daerah) dan juga karena makin menguatnya pengakuan internasional pada 

pentingnya dimensi lokal/daerah dalam pembangunan. Menghubungkan Tujuan 11 mengenai permukiman dan dimensi 

daerah kepada 16 Tujuan lainnya patut menjadi perhatian dalam proses pelokalan SDGs. 

Pembangunan Berkelanjutan dan Melokalkan SDGs

Meskipun SDGs bersifat global, pencapaian Tujuannya akan tergantung dari upaya kita dalam mewujudkannya di kota 

atau daerah tempat kita tinggal. Semua target SDGs terkait langsung dengan peran tanggung jawab pemerintah daerah, 

terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Itulah mengapa pemerintah daerah harus menjadi pusat perhatian 

dalam pelaksanaan Agenda 2030. 

Kota dan daerah idealnya dipandang sebagai pihak yang mengubah Tujuan SDGs yang luas dan abstrak menjadi program 

yang konkrit. Tujuan-tujuan dalam SDGs dapat dilihat dalam bingkai yang pragmatis, lalu dicocokkan dengan situasi dan 

konteks yang sesuai dengan daerah dan membantu masyarakat memahami bahwa aksi di daerah dapat berkontribusi 

dalam upaya percepatan pencapaian SDGs. Pencapaian SDGs tergantung sangat tergantung kepada kemampuan 

pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan daerah yang terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut 

sesuai seperti yang ditekakan pada Synthesis Report oleh Sekretaris Jenderal PBB. 

Banyak sekali program maupun intervensi dalam rangka mencapai SDGs akan berpusat di daerah dan dipimpin oleh 

pemerintah daerah. Mungkin hal ini masih belum dikenali oleh stakeholder politik nasional, sehingga kerja-kerja advokasi 
5oleh Lembaga yang mewakili pemerintah daerah masih tetap dibutuhka dan harus terus-menerus dilakukan

Mengapa proses pelokalan penting? 

5Learning Module 1: Localizing the SDGs/Introduction, halaman 18-19
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Menyediakan penjelasan naratif yang berasal dari lintas sektor mengenai pelaksanaan SDGs sehingga 

mampu membantu meluruskan pengetahuan masyarakat mengenai tantangan yang sangat kompleks 

SDGs memberikan kerangka yang integral untuk pembangunan berkelanjutan di daerah 

Ikut terlibat dalam pergaulan internasional 

Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan Agenda 2030 membuat pemeritah daerah dikenal dan 

mempunyai legitimasi sebagai aktor kunci dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

Pengakuan atas peran kunci pemerintah daerah dalam pelaksanaan SDGs akan memperkuat posisi mereka 

dalam percaturan politik dan ekonomi tingkat nasional 

Agenda 2030 mengakui kepemimpinan pemerintah daerah di tingkat lokal dan kapasitas mereka di dalam 

mengartikulasikan kepentingan stakeholder daerah dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan 

Mengerahkan kemampuan sumberdaya dan keuangan domestik dan internasional dalam membantu 

pelaksanaan SDGs di tingkat daerah

Membantu proses peningkatan kapasitas yang fokus kepada penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam 

pelaksanaan pembangunan dan kelembagaan 

Memperkuat peran badan statistik daerah dalam pengumpukan dan analisis data 

6Menyediakan peta jalan untuk kerja sama yang lebih terdesentralisasi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6Learning Module 1: Localizing the SDGs/Introduction, halaman 20
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Lampiran 3.5 Sesi 2.2 Lembar kerja SDGs Wheel 

LOCALISING SDGs

peserta melakukan penilaian sejauh mana daerahnya mencapai tiap target yang tercantum dalam setiap tujuan di dalam 

lingkaran. Target yang digambarkan tercapai penuh adalah dengan menandai garis hingga ujung pusat lingkaran dan 

sebaliknya. Peserta mengasosiasikan sudah, belum dan tidak sesuai tanda di garis target. Misal pencapaian 80%-100% 

dapat menandai garis dari 3/4 hingga ujung pusat lingkaran, jika belum dapat menandai garis tepat di tengah, 

sedangkan bila tidak dapat menandai pangkal lingkarn hingga seperempat garis. 

Cara menggunakan lembar kerja ini: 
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Amanat Pembangunan Berkelanjutan 

Bahan Tayang*

*Bahan Tayang dapat dikembangkan oleh fasilitator sesuai dengan kebutuhan pelatihan



LATAR BELAKANG AGENDA 2030 DAN PERAN PEMERINTAH DAERAHBAB 3

MELOKALKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) UNTUK MENDORONG PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN TPB  OLEH PEMERINTAH DAERAH36

Dasar Hukum Pembangunan Daerah 

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014  

Kewajiban Daerah dalam Menyusun Dokumen Rencana 

Daerah Sesuai Prinsip Pembangunan Berkelanjutan 



LATAR BELAKANG AGENDA 2030 DAN PERAN PEMERINTAH DAERAHBAB 3

MELOKALKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) UNTUK MENDORONG PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN TPB  OLEH PEMERINTAH DAERAH 37

UU 32/2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup

KLHS sebagai Dasar Penyusunan RPJMD 

(Mengkombinasikan UU 32/2009 dengan UN Summit on SDGs) 
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Indikator SDGs, RPJMD dan SPM (Contoh: Pendidikan) 

Pengintegrasian SDGs dalam Pembangunan Daerah 
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Peta Jalan Pencapaian SDGs di Indonesia: 

Menggunakan Dua Skenario 

Kebutuhan Anggaran untuk Mencapai Target SDGs
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Mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan daerah yang berkaitan dengan Tujuan di dalam TPB 

dan mengintegrasikannya dengan perencanaan pembangunan daerah 

Mengidentifikasi stakeholder lokal yang mendukung pelaksanaan TPB di daerah

Mengenal Kemitraan Multi-Pihak sebagai instrumen untuk mendukung pelaksanaan TPB di 

daerah 

SESI 3. MELOKALKAN SDGS MELALUI INTEGRASI TUJUAN 

DAN TARGET SDGS DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 

Tujuan

Metode Diskusi kelompok

Waktu 120 menit 

Alat  bantu Kertas kerja, kertas plano, alat tulis secukupnya 

Langkah 1 (5 menit)

Fasilitator membagi peserta ke dalam beberapa kelompok 

Langkah 2 (10 menit)

Fasilitator memaparkan penugasan kelompok mengenai identifikasi prioritas dan kebutuhan 

pemerintah daerah dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana pembangunan daerah. 

Peserta diminta untuk menyelaraskan narasi program pembangunan daerah berperspektif 

SDGs dengan RPJMN 2020 – 2024. 

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di daerah harus mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, 

serta selalu koheren dengan strategi pembangunan nasional. Untuk dapat menyusun skala prioritas maka pemerintah daerah 

perlu melakukan review terhadap rencana pembangunan yang sudah dibuat lalu mengidentifikasi kebutuhan, proritas, 

kesenjangan dan hubungan antar sektor di daerah dan keterkaitan dengan SDGs dan prioritas pembangunan nasional. Sangat 

penting juga bagi pemerintah daerah untuk memastikan agar prioritas program yang terkait dengan pelaksanaan SDGs tetap 

relevant dengan kebutuhan di daerah dan sesuai aspirasi di daerah. Selain itu perlu juga untuk tetap memperhatikan 

kepentingan pemerintah tingkat di bawahnya dan stakeholder lokal termasuk kelompok minoritas dan kelompok rentan 

tertinggal dalam pembangunan. 

Langkah-

langkah 

Kegiatan 
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Langkah 3 (10 menit)

Fasilitator menjelaskan menjelaskan aturan main kerja kelompok beserta lembar kerja yang harus 

didiskusikan dan diisi oleh kelompok dalam waktu maksimal 20 menit. Lembar kerja ada di Lampiran 

Sesi 3 modul ini. 

Langkah 4 (20 menit)

Fasilitator memberikan kesempatan kepada kelompok untuk berdiskusi dan menentukan poin-poin 

apa yang terkait dengan Pelokalan SDGs. Peserta diharapkan untuk mengidentifikasi program apa 

yang akan dikerjakan dan relevan dengan situasi dan kebutuhan daerah serta selaras dengan 

strategi pembangunan nasional yang tercermin dalam RPJMN. Identifikasi program yang selaras 

dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dikorelasikan dengan Tujuan dalam SDGs yang relevan, 

lalu disertai dengan alasan kenapa program tersebut yag dipilih. Setelah itu peserta diminta untuk 

mengidentifikasi mitra potensial baik dari instansi pemerintah yang sejajar maupun di bawahnya 

serta sektor non pemerintah yang terkait dan sektor swasta. Setiap kelompok diminta 

mengidentifikasi minimal 3 program pembangunan daerah. 

Langkah 5 (50 menit)

Fasilitator memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya 

kepada kelompok lainnya. Fasilitator dapat memilih beberapa metode diskusi yang umum digunakan 

namun sebaiknya ada sesi tanya jawab dan bertukar pikiran untuk dapat saling memberikan 

feedback kepada pemapar dan kelompok yang bertanya.

Langkah 6 (10 menit)

Fasilitator menutup sesi dengan menyimpulkan hasil diskusi yang diharapkan dapat menjadi 

pemantik diskusi pada sesi maupun modul berikutnya.  

Bahan bacaan 

SDGs : What local government needs to know, UCLG. 

https://www.uclg.org/sites/default/files/the_sdgs_what_localgov_need_to_know_0.pdf

Transitioning from MDGs to SDGs, UNDP. 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/SDGs/English/Transitioning%20from%20the%20MDGs%20to

%20the%20SDGs.pdf 

UCLG SDGs Roadmap, UCLG. https://www.uclg.org/sites/default/files/roadmap_for_localizing_the_sdgs_0.pdf

Panduan Pemerintah daerah untuk Penerapan SDGs, UCLG ASPAC (brosur)

Panduan Asosiasi Pemerntah Daerah untuk Penerapan SDGs, UCLG ASPAC (brosur)

1

2

3

4

5
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1.  Mengerahkan sumber daya di daerah secara efektif dan efisien 

Dalam situasi dimana sumber daya keuangan terbatas, penggunaan anggaran harus selalu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya 

prioritas dan efisien dalam perencanaan pembangunan daerah. Implikasinya, perlu alokasi yang tepat dan realokasi anggaran agar 

dapat sejalan dengan upaya integrasi SDGs dalam rencana pembangunan. Selain itu juga penting untuk dipertimbangkan mengenai 

upaya peningkatan kualitas kemampuan kapasitas manajerial dalam organisasi pemerintahan di daerah untuk memastikan 

terselenggaranya efektifitas penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan, yaitu dengan: 

Memperbaiki kinerja organisasi 

Memperbaiki manajemen pendapatan dari pajak 

Meningkatkan kualitas penganggaran (termasuk pengaggaran partisipatif) 

Memperbaiki manajemen pengadaan barang dan jasa publik 

Peningkatan kualitas transparansi dan memerangi korupsi dan kecurangan dalam penggunaan anggaran 

Meningkatkan kemampuan staf pemerintah daerah melalui pelatihan mengenai manajemen anggaran 

Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk memobilisasi sumber daya dan keahlian  melalui kemitraan pemerintah dan 

swasta (public-private partnership), kemitraan pemerintah dengan masyarakat bekerja sama dengan sektor swasta (public private-

people partnership) serta akademisi atau universitas (pusat kajian, SDGs Center, dll). Dalam hal ini, sesuai dengan prinsip inklusif “no-

one left behind”, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Panduan Kemitraan Multi-Pihak untuk Pelaksanaan TPB/SDGs di 

Indonesia. Panduan diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan sarana operasional bagi para pemangku kepentingan di tingkat 

pusat dan daerah dalam memobilisasi seluruh potensi dan sumber daya, serta mendorong kolaborasi dan kerja sama seluruh pihak 

untuk berbagi manfaat dan mencari solusi bersama terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga diharapkan membuka diri terhadap inisiatif pembiayaan alternatif dari crowdfunding, misalnya penggalangan 

dana untuk bencana yang dilakukan organisasi kemasyarakatan atau individu. Selain inisiatif di atas, perlu juga dipikirkan bentuk 

kerja sama antar pemerintah daerah dalam rangka mengefisienkan pelayanan publik. Kerja sama atar pemerintah kota dan kabupaten 

yang wilayahnya berdekatan dan punya kepentingan pengelolaan sumber daya yang sama, dapat bekerja sama untuk 

menyelenggarakan promosi pelayanan publik agar publik mudah mengakses pelayanan tersebut. Misalnya Kota A adalah kota besar 

yang mempunyai infrasrruktur bandar udara dan pelabuhan laut, sedangkan Kabupaten B adalah daerah dengan potensi pariwisata 

dan pertanian yang besar maka kedua daerah tersebut dapat bekerja sama dalam hal promosi layanan publik dengan penyediaan 

counter promosi wisata dan bisnis di kedua wilayah tersebut di bandara atau pelabuhan. Kerja sama ini diharapkan memberi 

keuntungan yang setara kepada kedua wilayah dan dapat meningkatkan pendapatan daerah. 

Keterbatasan sumber daya biasanya dialami oleh kota kecil dan kabupaten dimana sumber daya alam dan potensi daerahnya kurang 

memadai. Pemerintah provinsi harus mampu menjembatani kebutuhan peningkatan kapasitas dan keuangan dalam kerangka program 

kerja sama antar pemerintah daerah. 

Lampiran 3.7. Handout Sesi 3.1  
7

7
Disadur dari Learning Module 1: Localizing the SDGs/Introduction, halaman 46-49
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Pelaksanaan program-program strategis dan prioritas serta pelaksanaan SDGs di daerah membutuhan infrastruktur yang 

memadai, teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Seiring dengan pergantian pejabat atau pelaksana TPB di 

daerah, maka diperlukan metode untuk memastikan kapasitas daerah terus meningkat. Pemerintah daerah perlu memperkuat 

institutional memory agar pejabat/pelaksana lama dapat membagikan pengetahuannya kepada yang baru, misalnya melalui 

knowledge sharing yang berlangsung secara internal.  

Peningkatan kapasitas adalah pendekatan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, termasuk di 

dalamnya seperti pemanfaatan teknologi dan pepenguatan kapasitas kelembagaan. Percepatan pencapaian SDGs 

membutuhkan sumber daya manusia staf dan pimpinan daerah, organisasi masyarakat dan warga negara yang berkualitas. 

Membangun kapasitas internal staf pemerintah daerah sangat diperlukan dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan, 

analisis kebijakan dan manajemen pembangunan. Upaya ini akan menguatkan kemampuan staf dalam merespon tantangan 

jangka panjang daripada hanya fokus kepada masalah-masalah jangka pendek. Untuk mencapai maksud tersebut, pengetahuan 

dan kemampuan yang untuk mengerjakan tugasnya secara efektif sangat diperlukan, termasuk mengubah pola pikir dan pola 

kerja staf pemerintah daerah. 

Pembelajaran online dan pelatihan menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kapasitas staf dan pimpinan daerah dalam 

rangka meningkatkan kualitas layanan publik, mengubah pola kerja, menyelesaikan masalah, dan tantangan daerah. Idealnya, 

pembelajaran online dilakukan oleh staf pemerintah daerah yang memiliki kesamaan latar belakang agar dapat memaksimalkan 

dampak yang diperoleh dari pelaksanaan SDGs. 

2.  Meningkatkan kapasitas dan kemampuan kepemimpinan daerah 

Pelaksanaan kegiatan atau program strategis SDGs membutuhkan keterlibatan lebih besar dari unsur masyarakat, seperti LSM, 

akademisi, organisasi kemasyrakatan atau keagamaan, maupun warga negara. Pendekatan kerja sama multi stakeholder 

seperti ini akan menciptakan rasa memilki dan tanggung jawab di kalangan masyarakat serta dapat membantu dalam 

memberikan masukan alokasi anggaran yang lebih tepat guna. 

Sejak beberapa tahun lalu sumber dya daerah menjadi sumber terbesar dalam pembiayaan program pembangunan. LSM, sektor 

swasta dan akademisi mempunyai kapasitas yang lebih dari cukup untuk memobilisasi sumber daya, baik keuangan, teknologi, 

dan inovasi untuk pelaksanaan SDGs di daerah. Meskipun pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan mempunyai 

kepentingan dan agenda tersendiri, secara umum mereka mempunyai tujuan yang sama dalam mewujudkann pembangunan 

yang inklusif dan berkelanjutan di daerah. Partisipasi mereka yang berbeda-beda dalam tingkatan kapasitas masing-masing 

dapat dilihat dari sumber daya yang dimiliki, baik teknis, teknologi, keuangan maupun kemampuan kelembagaan. 

Rencana pembangunan yang baik mencerminkan kebutuhan daerah masing-masing, oleh sebab itu pemerintah daerah harus 

secara terus-menerus melibatkan publik terutama kelompok rentan melalui mekanisme yang dikenal dalam partispasi publik. 

Ketika warga negara dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, mereka akan lebih berupaya untuk tetap berpartisipasi 

dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. 

Warga negara yang berada di luar negeri, seperti pekerja migran dan diaspora, dapat memainkan peran penting juga dalam 

pelaksanaan pembangunan melalui kiriman uang (remitansi) yang dapat menambah potensi pembiayaan pembangunan daerah 

untuk percepatan pencapaian SDGs, terutama bidang kesehatan, perumahan dan kesehatan. Selain itu pekerja migran dan 

diaspora dapat memberikan sumbangan berupa teknologi dan pengetahuan yang juga penting bagi pembangunan daerah. 

Pemanfaatan remitansi memerlukan kesepahaman dan komitmen untuk pelaksanaannya. 

3.  Mendorong ownership (rasa memiliki) dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program strategis 
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4.  Kerja sama pembangunan 

Mitra pembangunan internasional mempunyai peran penting dalam pelaksanan SDGs melalui dukungan terhadap reforamsi 

poilitik dan keuangan agar lebih terdesentralisasi, dan melalui penyediaan bantuan keuangan, pengetahuan, pengalaman dan 

teknologi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan operasional pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga dapat 

mengembangkan kerja sama dengan organisasi berskala nasional dan internasional mauun organisasi kemasyarakatan lainnya 

seperti filantropi, LSM dan sektor swasta dalam usaha untuk memperoleh tambahan bantuan pembiayaan pembangunan. 

Masyarakat internasional mendorong perubahan dalam melaksanakan pembangunan. Dalam rangka menghubungkan visi 

mereka mengenai alokasi anggaran yang memprioritaskan pelaksanaan SDGs, mitra pembangunan internasional diharapkan 

dapat bekerja sama secara langsung dengan pemerintah daerah yang membutuhkan bantuan, sehingga dapat memperkuat 

koherensi kebijakan dalam rangka mempercepat pencapaian SDGs. 

Upaya lebih keras perlu dilakukan untuk menghubungkan rencana pemerintah daerah dengan prinsip kerja sama pembangunan 

yang efektif. Implikasinya, bentuk kerja samanya bukan hanya yang bersifat “bantuan dana” akan tetapi membutuhkan lebih 

banyak inisiatif dalam menyelesaikan tantanganpembangunan daerah. Badan kerja sama pembangunan internasional saat ini 

lebih mendorong terwujudnya kerja sama dengan daerah, LSM dan lemaga filantropi melalui berbagai skema intervensi seperti 

kerja sama utara-selatan, selatan-selatan, dan kerjasama triangular. 

5.  Kerja sama dengan pemerintah daerah 

Kerja sama pembangunan dengan daerah merupakan bentuk yang optimal dalam membangun platform kemitraan dengan 

pemerintah daerah dalam rangka pertukaran ide dan pengalaman, penyediaan bantuan teknis bagi daerah, menghubungkan 

masyarakat dan membangun kerja sama dengan LSM, sektor swasta dan akademisi. Semangat universal dari Agenda 2030 

adalah mewujudkan kerja sama dengan para pihak di daerah, dan selanjutnya menjadi panduan penting dalam pelaksanaan 

SDGs di tingkat daerah. Pemerintah daerah biasanya menghadapi masalah yang sama dengan pemerintah daerah di negara lain 

yang lebih maju yang terlebih dahulu dapat menyelsaikannnya seperti: penyediaan air yang berkualitas (Tujuan 8), penyediaan 

bus khusus sekolah untuk anak-anak (Tujuan 10, 11), peningkatan kapasitas kepada staf pemerintah daerah mengenai tata 

kepemerintahan yang baik (Tujuan 16). 

Pemerintah daerah akan memetik manfaat dari inisiatif kerja sama pembangunan yang menyediakan bantuan teknis serta 

meletakkan dasar upaya saling tukar informasi, pengetahuan dan pengalaman. Universalitas dari Agenda 2030 dan upaya 

berbagi pengetahuan dan tantangan dari pemerintah daerah dan organisasi kerja sama pembangunan akan membentuk 

kesadaran baru berupa perlunya kerja sama yang lebih terdesentralisasi, memprioritaskan kepentingan daerah dan 

menghilangkan pendekatan bantuan keuangan dari atas, yang karikatif dan top-down. 

Pada tahun 2012, dalam rangka pelokalan SDGs untuk agenda kerja layak, ILO bekerja sama dengan UCLG danKota 

Maputo, Mozambique menyelenggarakan seminar mengenai ekonomi informal. Peserta yang hadir ada dari 

perwakilan pemerintah kota Durban, Belo Horizonte dan Porto Alegre yang diberi kesempatan untuk berbagi 

pengalaman di lapangan. Perwakilan dari kota-kota di Mozambique, orgaisasi internasional, LSM dan sektor swasta 

juga menghadiri acara. Seminar ini menghasilkan kesepakatan untuk mengadopsi peta jalan kerja sama Selatan-

Selatan dan kerja sama Triangular untuk pemerintah daerah dan diikuti dengn serangkaian kunjungan dan pelatihan 

di tahun 2013. Kota Durban membagikan pengetahuan pengelolaan ekonomi informal kepada staf pemerintah Kota 

Maputo dan pengusaha informal, sementara perwakilan Belo Horizonte membagikan pengalamannya mengenai 

dukungan kepada ekonomi informal dan urbanissi. Seminar ini menujukkan bahwa strategi pemasaran untuk produk 

ekonomi informal bermanfaat untuk pengembangan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan keragaman budaya, 

dan juga untuk program kerja sama ekonomi Selatan-Selatan. Selanjutnya, kegiatan peer learning diselenggarakan 

di kota-kota lainnya. 

Contoh model kerja sama pembangunan: Kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencapai 

Tujuan 8 mengenai kerja layak dan pertumbuhan ekonomi



LATAR BELAKANG AGENDA 2030 DAN PERAN PEMERINTAH DAERAHBAB 3

MELOKALKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) UNTUK MENDORONG PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN TPB  OLEH PEMERINTAH DAERAH 45

Lampiran Sesi 3.2 Lembar Kerja Matriks 

Prioritas Perencanaan Pembangunan Daerah

Prioritas Program 

Pembangunan

Tujuan & Target SDGs 

yang Terkait

RPJMN 

yang Terkait

Output 

Program

Mitra 

Potensial
No
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PERENCANAAN KEBIJAKAN 

TERPADU DALAM PELAKSANAAN TPB

BAB 4

Tujuan-tujuan yang ada di dalam TPB banyak yang memiliki irisan satu sama lain. Konsep 3 pilar dalam 

pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan merupakan gambaran bahwa salah 

satu pilar akan mendukung pilar lainnya dan sebaliknya, serta gambaran mengenai pelaksanaan TPB 

membutuhkan keterpaduan gerak antar pihak yang terlibat. Suatu program seperti program kesehatan 

misalnya dapat meningkatkan pendidikan masyarakat secara menyeluruh. Di lain sisi, untuk 

menyukseskan tujuan yang ada di dalam program kesehatan juga membutuhkan perbaikan di sisi lain 

seperti sanitasi air. Melalui contoh tersebut, perencanaan program-program TPB juga perlu memiliki 

perencanaan yang terintegrasi dengan satu sama lain.

Saling keterkaitan antar Tujuan dan target-targetnya ini menggambarkan bahwa pelaksanaan SDGs tidak 

dapat dilakukan secara sektoral meskipun pelaksana kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah 

mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai nomenklatur yang ditetapkan. Konsep 5Ps dalam 

pelaksanaan TPB memperlihatkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya tanpa putus untuk 

mewujudkan kesejahteraan manusia. Perumus dan pelaksana kebijakan perlu mengetahui pentingnya 

keterpaduan dan saling keterkaitan TPB sehingga mekanisme apapun yang dipakai dalam perencanaan 

pembangunan perlu mementingkan kerja sama dan koordinsi antar pihak yang terlibat. Satu intervensi 

pada satu masalah sosio ekonomi yang akan dipecahkan melalui kebijakan pro TPB akan mempengaruhi 

ranah sosio ekonomi lainnya. Oleh sebab itu analisis dan assessment terhadap kebijakan pro TPB akan 

membantu mendapatkan gambaran mengenai jenis intervensi dan dampak yang ditimbulkan baik kepada 

satu Tujuan maupun Tujuan lainnya. 

                                                  Gambar 3: Peta keterkaitan antar Tujuan dalam TPB 

Sumber gambar: https://www.unescap.org/sites/default/files/Introduction%20to%20the%202030%20Agenda

%20and%20the%20Interconnected%20SDGs_Eng.pdf
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Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan TPB di Indonesia dan integrasi target dan indikator TPB 

dalam perencanaan pembangunan ditetapkan menggunakan Undang-Undang yang sudah berlaku maupun 

peraturan tingkat di bawahnya yang mendukung peraturan di atasnya. Beberapa peraturan perundangan 

yang menjadi rujukan aturan pelaksanaan SDGs berkaitan dengan perlindungan lingkungan, sistem 

perencanaan pembangunan maupun pemerintahan daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

Secara umum, pelaksanaan SDGs di Indonesia menginduk kepada Preambule UUD 1945 alinea 4: 

“…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Dalam pembukaan UUD 1945 alinea 

k4-4 tersebut juga terdapat lima sila Pancasila yang menjadi landasan idiil bagi seluruh penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan perikehidupan berbangsa dan bernegara. 

Secara hirarki peraturan perundangan di Indonesia, pelaksanaan TPB diatur melalui struktur regulasi 

sebagai berikut: 

Dasar Hukum Integrasi SDGs 

Dalam Perencanaan Pembangunan

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4

UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengeolaan Lingkungan Hidup

UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan

Pemendagri No. 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendallian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evalukasi Rancangan Peraturan 

Daerah Twntang RPJPD dan RPJMD, 

Serta Tata Cara Perubahan RPJP, RPJMD 

dan RKPD

Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis Dalam Penyusunan RPJMD

Permen PPN No. 7 Tahun 2018 tentang 

Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, 

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 

TPB

Pemendagri No. 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

PERENCANAAN KEBIJAKAN TERPADU DALAM PELAKSANAAN TPBBAB 4
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Pembangunan Daerah sebagai salah satu kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah diatur dalam pasal 4 Permendagri 86/2017, yang menekankan pada prinsip kesatuan dalam 

sistem perencanaan pembangunan nasional, kemitraan dengan seluruh para pihak di daerah, integrasi 

rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan pemanfaatan seluruh potensi dan kondisi 

serta perkembangan daerah. Pembangunan daerah juga perlu memperhatikan keberlanjutan sistem sosial 

ekonomi dan lingkungan di daerah dalam rangka memaksimalkan seluruh potensi yang ada demi 

kesejahteraan masyarakat untuk saat ini dan di masa depan. Prinsip penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan diamanatkan kepada Pemerintah 

Daerah melalui Pasal 5 Permendagri 86/2017 yang berbunyi: “Rencana pembangunan daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara: 

II. Kewajiban Daerah dalam Menyusun 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai 

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan 

Transparan,

Responsif, 

Efisien,

Efektif,

Akuntabel

Partisipatif,

Terukur, 

Berkeadilan,

Berwawasan lingkungan, dan

Berkelanjutan

Pelaksanaan TPB di daerah bermakna bahwa pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan seluruh 

proses pembangunan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan semangat pada Pasal 5 poin i dan j Permendagri 

86/2017 bahwa pemerintah daerah melaksanakan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, maka sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut di atas, 

sesuai dengan Permendagri 7/2018, daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) - 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan analisis sistematis, 

menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan TPB ke dalam dokumen RPJMD. 

KLHS - RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam 

RPJMD. 

Selain menyusun KLHS, pemerintah daerah sesuai ketetapan peraturan nasional pelaksanaan SDGs juga 

berkewajiban untuk: 

Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB bagi pemerintah provinsi yang melibatkan pemerintah 

kabupaten/kota sesuai amanat Perpres 59/2917,

Menyusun Perda mengenai RPJMD sesuai amanat Permendagri 86/2017,

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan menggunakan 

klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan Permendagri 90/2019,

Melakukan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

TPB di daerah sesuai amanat Permen PPN 7/2018. 

1

2

3

4
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Kewajiban daerah melaksanakan TPB merupakan cerminan dari upaya mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Semangat melayani masyarakat 

merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, yang seharusnya 

menjadi kehendak dari setiap pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan 

pembangunan. Setiap aspek teknis pelaksanaan TPB di daerah adalah amanat dari tata kepemerintahan 

yang baik (good governance), dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyejahterakan 

rakyatnya seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam setiap 

penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan. 

Setiap pemerintah daerah perlu memahami integrasi TPB dalam proses perencanaan pembangunan, 

mengacu kepada peraturan yang telah ditetapkan. Meski KLHS telah menjadi alat utama (key tools) dalam 

memastikan upaya perencanaan (RPJMD) dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan 

dan berkelanjutan sesuai Permendagri 7/2018, TPB menjadi pelengkap dari proses penyusunan 

perencanaan pembangunan daerah. Indikator RPJMD yang merupakan cerminan KLHS dan menjadi 

ukuran dari capaian pembangunan daerah, tidak berbeda bahkan identik dengan indikator TPB, sesuai 

dengan bagan berikut ini: 

Oleh sebab itu, pelaksanaan KLHS dan integrasi TPB dalam RPJMD adalah dua hal yang semangatnya 

sama-sama ingin mendorong perwujudan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 

Dalam konteks perencanaan pembangunan, maka integrasi KLHS dan TPB dalam dokumen perencanaan 

adalah hal yang sangat mungkin dilaksanakan di daerah tanpa harus dipertentangkan satu sama lain. 

INDIKATOR KINERJA 

PEMBANGUNAN DAERAH (420)

Permendagri 86/2017

INDIKATOR SDGs 

METADATA EDISI 2 (289)

Perpres 59/2017
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III. Kebijakan Umum 

Penyusunan KLHS RPJMD

Sesuai pasal 258 UU 23/2014 mengenai Pemerintahan Daerah, daerah melaksaanakan pembangunan 

untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses 

dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan amanat Undang-

Undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Pembangunan Daerah sendiri adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. 

Kaitannya dengan perencanaan pembamgunan, Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku 

wajib menyusun KLHS RPJMD, menyusun dokumen dan Perda RPJMD, dan menyusun RAD TPB. Peraturan 

yang terkait dengan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di atas mengacu kepada 

peraturan-peraturan sebagai berikut: 

Permendagri 7/2018, yaitu pembuatan KLHS RPJMD dilakukan sebelum atau bersamaan dengan 

rancagan teknokratik RPJMD 

Permendagri 86/2017, Perda tentang RPJMD ditetapkan 6 bulan setelah kepala daerah dilantik 

Perpres 59/2017, RAD TPB disusun oleh Provinsi bersama Kabupaten/Kota dan berlaku selama lima 

tahun. 

1

2

3

Dalam pembuatan KLHS RPJMD, Permendagri 7/2018 memastikan bahwa KLHS RPJMD sebagai 

instrumen pembangunan berkelanjutan agar bisa dilaksanakan ke dalam dokumen perencanaan daerah 

(dokrenda). Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS 

RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Sedangkan ayat 2 menyatakan bahhwa KLHS RPJMD 

menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. 

Sebagai kelanjutan dari penyusunan KLHS RPJMD tersebut di atas, Pemerintah Daerah wajib 

mengintegrasikan rekomendasi-rekomendasi dalan KLHS menjadi indikator-indikator dalam RPJMD yang 

dapat dievaluasi secara terukur untuk melihat capaian-capaian dan knerja pembangunan daerah. Tabel di 

bawah ini menjelaskan mengenai integrasi muatan rekomendasi KLHS RPJMD dalam dokumen RPJMD: 

Gambar 6: Muatan KLHS RPJMD dalam Dokumen RPJMD 
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Pelaksanaan integrasi KLHS RPJMD ke dalam dokumen RPJMD seperti tercantum di dalam tabel di atas 

menggunakan matriks penelaahan KLHS. Matriks penelaahan di dalam dokumen KLHS RPJMD menjadi 

salah satu kelengkapan yang perlu dilampirkan ke dalam dokumen KLHS RPJMD. Masing-masing muatan 

di dalam KLHS RPJMD disesuaikan dengan sistematika yang tersedia seperti yang terlihat di dalam tabel. 

Selanjutnya, upaya perumusan matriks penelaahan dilakukan oleh tim penyusun KLHS RPJMD bersama-

sama tim penyusun dokumen RPJMD. 

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, proses penyusunan KLHS RPJMD dilakukan secara mutatis 

mutandis untuk pelaksanaan KLHS RPJPD, KLHS perubahan RPJMD serta KLHS perubahan RPJPD. 

Artinya, KLHS RPJMD dapat dilakukan untuk melakukan perubahan yang dianggap perlu, mendesak dan 

penting untuk sejunlah dokumen perencanaan daerah. Untuk menunjang penyusunan KLHS RPJMD sesuai 

dengan Permendagri 7/2018, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan jadwal penyusunan KLHS RPJMD 

hingga penetapan Peraturan Daerah  (Perda) mengenai RPJMD, sebagai berikut: 

Sedangkan untuk tahapan penyusunan KLHS RPJMD adalah sebagai berikut: 

Pelaksanaan integrasi KLHS RPJMD ke dalam dokumen RPJMD seperti tercantum di dalam tabel di atas 

menggunakan matriks penelaahan KLHS. Matriks penelaahan di dalam dokumen KLHS RPJMD menjadi 

salah satu kelengkapan yang perlu dilampirkan ke dalam dokumen KLHS RPJMD. Masing-masing muatan 

di dalam KLHS RPJMD disesuaikan dengan sistematika yang tersedia seperti yang terlihat di dalam tabel. 

Selanjutnya, upaya perumusan matriks penelaahan dilakukan oleh tim penyusun KLHS RPJMD bersama-

sama tim penyusun dokumen RPJMD. 

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, proses penyusunan KLHS RPJMD dilakukan secara mutatis 

mutandis untuk pelaksanaan KLHS RPJPD, KLHS perubahan RPJMD serta KLHS perubahan RPJPD. 

Artinya, KLHS RPJMD dapat dilakukan untuk melakukan perubahan yang dianggap perlu, mendesak dan 

penting untuk sejunlah dokumen perencanaan daerah. Untuk menunjang penyusunan KLHS RPJMD sesuai 

dengan Permendagri 7/2018, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan jadwal penyusunan KLHS RPJMD 

hingga penetapan Peraturan Daerah  (Perda) mengenai RPJMD, sebagai berikut: 

Pembentukan 

tim pembuat  

KLHS RPJMD

Pengkajian 

Pembangunan 

Berkelanjtan

Perumusan 

skenario 

pembangunan 

berkelanjutan

Penjaminan kualitas, 

pendokumentasian 

dan validasi 
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Menjelaskan dan menerjemahkan integrasi TPB ke dalam rencana pembangunan jangka 

menengah daerah 

Memetakan Tujuan-tujuan dalam TPB dengan program pembangunan serta mampu 

memetakan skala prioritas program sesuai otesi dan kemampuan daerah

Memahami saling keterkaitan antara satu Tujuan dengan Tujuan lainnya 

Tujuan

Metode Presentasi dan diskusi kelompok

Waktu 120 menit 

Alat  bantu LCD Projector, kertas plano, lembar kerja dan alat tulis lainnya

Langkah 1 (30 menit)

Fasilitator/narasumber memaparkan perencanaan pembangunan berkelanjutan yang terpadu 

dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi

Langkah 2 (15 menit)

Fasilitator menjelaskan mengenai integrated assesment kepada peserta dan membagi peserta 

menjadi beberapa kelompok 

Langkah 3 (45 menit)

Masing-masing kelompok mengisi lembar kerja Integrated Assesment bersama-sama dengan 

co-fasilitator 

Langkah 4 (40 menit)

Kelompok mempresentasikan hasil isian integrated assesment yang dilanjutkan dengan 

diskusi 

Bahan bacaan 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/SDGs/RIA%20Tool%20-26.12.201-Final.pdf

https://www.tias-web.info/wp-

content/uploads/2016/04/Lucas_SDGs_Applying_IA_Models_to_SDG_Planning_12042016.pdf

1

2

Langkah-

langkah 

Kegiatan 
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Lampiran 4.1. Lembar kerja integrated assessment 

ASSESMENT TERINTEGRASI PELAKSANAAN TPB DI PROV/KAB/KOTA

PERIODE TAHUN 

1.1 Pada 2030 

tidak ada lagi 

kemiskinan 

ekstrim 

1.2

1.3

1.4

1.5

Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya 

Tujuan 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki gizi warga dan mendorong pertanian berkelanjutan 

2.1 Pada 2030, 

memastikan tidak 

ada lagi warga yang

 menderita kelaparan, 

mempunyai akses 

terhadap makanan 

yang bergizi dan 

penuh nutrisi terutama 

kelompok miskin 

dan rentan

2.2

2.3

2.4

Tujuan dan 

Target SDGs

3 Pilar TPB 

(sosial, ekonomi, 

lingkungan)

Badan/Dinas 

yang 

Bertanggung jawab

Keterkaitan dengan 

Tujuan dan Target 

SDGs Lainnya



Target Indikator Keterangan
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Lampiran 4.2 Contoh target dan indikator TPB sesuai Permendagri 7/2018 

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

  

Lampiran ini hanya contoh untuk menunjukkan bahwa target dan indikator Permendagri 7/2018 telah disesuaikan dengan indikator 

TPB global, sehingga Pemda tak perlu ragu bahwa dengan melaksanakan Permendagri ini Pemda telah mengintegrasikan TPB 

dalam perencanaan pembangunan. Untuk target dan indikator yang lebih lengkap ada di Lampiran Permendagri 7/2018.

Indikator-indikator TPB dibagi dalam 3 (tiga) kategori, meliputi “kategori pertama” dengan tanda (*) adalah indikator yang sesuai 

dengan indikator global, “kategori kedua” dengan keterangan huruf ((a), (b), …) di belakang nomor adalah indikator nasional sebagai 

proksi indikator global, dan “kategori ketiga” dengan tambahan keterangan adalah indikator global yang belum didefinisikan dan 

akan dikembangkan.

Apabila terdapat review dan perubahan terhadap indikator TPB dan target TPB di bawah ini maka pemerintah daerah agar segera 

menyesuaikan.

Indikator didalam tabel sudah disesuaikan mengikuti metadata indikator TPB edisi 2. 

Pemda dapat merujuk kepada metadata indikator TPB edisi 2 untuk menyesuaikan metode perhitungan indikator serta mengetahui 

konsep dan definisi indikator, manfaat, sumber dan cara pengumpulan data, frekuensi pengumpulan data, disagregasi dan frekuensi 

waktu pengumpulan data.

1

2

3

Catatan:

A.  Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Pada tahun 2030, 

mengentaskan 

kemiskinan ekstrim 

bagi semua orang yang 

saat ini berpendapatan 

kurang dari 1,25 dolar 

Amerika per hari.

Tingkat kemiskinan 

ekstrim.

Indikator nasional yang sesuai

dengan indikator global.

Persentase penduduk 

yang hidup di bawah 

garis kemiskinan 

nasional, menurut jenis 

kelamin dan kelompok 

umur. 

Pada tahun 2030, 

mengurangi setidaknya 

setengah proporsi laki-laki, 

perempuan dan anak-anak 

dari semua usia, yang hidup 

dalam kemiskinan di semua 

dimensi, sesuai dengan 

definisi nasional.

1.1.1*1.1

1.2.1*1.2

4

Indikator nasional yang sesuai 

dengan indikator global. 

5
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Persentase laki-laki, 

perempuan dan anak-anak 

dari semua usia, yang hidup 

dalam kemiskinan dalam 

berbagai dimensi, sesuai 

dengan definisi nasional.

1.3.1* Proporsi penduduk yang 

menerima program 

perlindungan sosial, menurut 

jenis kelamin, untuk kategori 

kelompok anak 

berkebutuhan khusus, 

pengangguran, lansia, 

penyandang difabilitas, ibu 

hamil/melahirkan, korban 

kecelakaan kerja, kelompok 

miskin dan rentan.

1.2.2* Indikator nasional yang sesuai

dengan indikator global.

Indikator nasional yang sesuai

dengan indikator global.

Proporsi peserta jaminan 

kesehatan melalui SJSN 

Bidang Kesehatan.

1.3.1.(a) Indikator nasional sebagai proksi

indikator global.

1.3.1.(b) Proporsi peserta Program 

Jaminan Sosial Bidang 

Ketenagakerjaan.

Indikator nasional sebagai proksi

indikator global.

Menerapkan secara nasional 

sistem dan upaya 

perlindungan sosial yang 

tepat bagi semua, termasuk 

kelompok yang paling 

miskin, dan pada tahun 

2030 mencapai cakupan 

substansial bagi kelompok 

miskin dan rentan. 

1.3
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1.4.1* Proporsi penduduk/rumah 

tangga dengan akses 

terhadap pelayanan dasar.

1.4 Pada tahun 2030, menjamin 

bahwa semua laki-laki dan 

perempuan, khususnya 

masyarakat miskin dan 

rentan, memiliki hak yang 

sama terhadap sumber daya 

ekonomi, serta akses 

terhadap pelayanan dasar, 

kepemilikan dan kontrol atas 

tanah dan bentuk 

kepemilikan lain, warisan, 

sumber daya alam, teknologi 

baru, dan jasa keuangan 

yang tepat, termasuk 

keuangan mikro

Indikator nasional yang sesuai

dengan indikator global.

Pada tahun 2030, membangun 

ketahanan masyarakat miskin 

dan mereka yang berada 

dalam kondisi rentan, dan 

mengurangi kerentanan 

mereka terhadap kejadian 

ekstrim terkait iklim dan 

guncangan ekonomi, sosial, 

lingkungan, dan bencana.

1.4.2*

1.5 1.5.1* Jumlah korban meninggal, 

hilang, dan terkena dampak 

bencana per 100.000 orang.

Proporsi dari penduduk 

dewasa yang mendapatkan 

hak atas tanah yang didasari 

oleh dokumen hukum dan 

yang memiliki hak atas tanah 

berdasarkan jenis kelamin dan 

tipe kepemilikan.

Indikator nasional yang sesuai

dengan indikator global.

Indikator nasional yang sesuai

dengan indikator global.

Jumlah kerugian ekonomi 

langsung akibat bencana 

terhadap GDP global.

1.5.2* Indikator nasional yang sesuai

dengan indikator global.
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Rencana dan implementasi 

strategi nasional pengurangan 

risiko bencana yang selaras 

dengan the Sendai Framework 

for Disaster Risk Reduction 

2015–2030 

1.5.3* Indikator nasional yang sesuai

dengan indikator global.

Proporsi pemerintah daerah 

yang mengadopsi dan 

menerapkan strategi daerah 

pengurangan risiko bencana 

yang selaras dengan strategi 

nasional pengurangan risiko 

bencana.

1.5.4* Indikator nasional yang sesuai

dengan indikator global.

1.a Menjamin mobilisasi yang 

signifikan terkait sumber daya 

dari berbagai sumber, 

termasuk melalui kerjasama 

pembangunan yang lebih baik, 

untuk menyediakan sarana 

yang memadai dan terjangkau 

bagi negara berkembang, 

khususnya negara kurang 

berkembang untuk 

melaksanakan program dan 

kebijakan mengakhiri 

kemiskinan di semua dimensi.

Proporsi sumber daya yang 

dialokasikan oleh pemerintah 

secara langsung untuk 

program pemberantasan 

kemiskinan. 

1.a.1*

Pengeluaran untuk layanan 

pokok (pendidikan, kesehatan 

dan perlindungan sosial) 

sebagai persentase dari total 

belanja pemerintah. 

Indikator nasional yang sesuai

dengan indikator global.

Indikator nasional yang sesuai

dengan indikator global.

1.a.2*
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Pada tahun 2030, membangun 

ketahanan masyarakat miskin 

dan mereka yang berada 

dalam kondisi rentan, dan 

mengurangi kerentanan 

mereka terhadap kejadian 

ekstrim terkait iklim dan 

guncangan ekonomi, sosial, 

lingkungan, dan bencana.

1.b 1.b.1 Proporsi pengeluaran rutin 

dan pembangunan pada 

sektor-sektor yang memberi 

manfaat pada kelompok 

perempuan, kelompok 

miskin dan rentan. 

Indikator global yang akan 

dikembangkan.

Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Pada tahun 2030, 

menghilangkan kelaparan 

dan menjamin akses bagi 

semua orang, khususnya 

orang miskin dan mereka 

yang berada dalam kondisi 

rentan, termasuk bayi, 

terhadap makanan yang 

aman, bergizi, dan cukup 

sepanjang tahun.

Prevalensi 

Ketidakcukupan 

Konsumsi Pangan 

(Prevalence of 

Undernourishment)

2.1.1*2.1 Indikator nasional yang sesuai

dengan indikator global.

Prevalensi penduduk 

dengan kerawanan 

pangan sedang atau 

berat, berdasarkan 

pada Skala Pengalaman 

2.1.2* Indikator nasional yang sesuai

dengan indikator global.

Target Indikator Keterangan



Indikator nasional yang sesuai

dengan indikator global.

Prevalensi stunting (pendek 

dan sangat pendek) pada anak 

di bawah lima tahun/ balita. 

2.2.1*2.2 Pada tahun 2030, 

menghilangkan segala bentuk 

kekurangan gizi, termasuk 

pada tahun 2025 mencapai 

target yang disepakati secara 

internasional untuk anak 

pendek dan kurus di bawah 

usia 5 tahun, dan memenuhi 

kebutuhan gizi remaja 

perempuan, ibu hamil dan 

menyusui, serta manula. 

Indikator nasional yang sesuai

dengan indikator global.

Prevalensi wasting (berat 

badan/tinggi badan) anak 

pada usia kurang dari 5 tahun, 

berdasarkan tipe. 

2.2.2*

Indikator nasional sebagai tambahan 

indikator global. 

Kualitas konsumsi pangan 

yang diindikasikan oleh skor 

Pola Pangan Harapan (PPH). 

2.2.2.(a)

Indikator nasional yang sesuai

dengan indikator global.

Prevalensi anemia pada ibu 

hamil usia 15-49 tahun. 

2.2.3*

PERENCANAAN KEBIJAKAN TERPADU DALAM PELAKSANAAN TPBBAB 4
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Indikator nasional yang sesuai 

dengan indikator global. 

Volume produksi per tenaga 

kerja menurut kelas usaha tani 

tanaman/ peternakan/ 

perikanan/ kehutanan 

2.3.1*
Pada tahun 2030,

menggandakan produktivitas

pertanian dan pendapatan

produsen makanan skala

kecil, khususnya perempuan,

masyarakat penduduk asli,

keluarga petani, penggembala

dan nelayan, termasuk melalui

akses yang aman dan sama

terhadap lahan, sumber

daya produktif, dan input

lainnya, pengetahuan, jasa

keuangan, pasar, dan peluang

nilai tambah, dan pekerjaan

nonpertanian.

2.3

Indikator nasional sebagai proksi 

indikator global. 

Nilai tambah pertanian per 

tenaga kerja menurut kelas 

usaha tani tanaman/ 

peternakan/ perikanan/ 

2.3.1(a)

Indikator nasional yang sesuai 

dengan indikator global. 

Rata-rata pendapatan 

produsen pertanian skala kecil 

menurut subsektor. 

2.3.2*
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Indikator global yang akan 

dikembangkan. 

Proporsi areal pertanian 

produktif dan berkelanjutan. 

2.4.1Pada tahun 2030, menjamin 

sistem produksi pangan yang 

berkelanjutan dan 

menerapkan praktek pertanian 

tangguh yang meningkatkan 

produksi dan produktivitas, 

membantu menjaga 

ekosistem, memperkuat 

kapasitas adaptasi terhadap 

perubahan iklim, cuaca 

ekstrim, kekeringan, banjir, 

dan bencana lainnya, serta 

secara progresif memperbaiki 

kualitas tanah dan lahan. 

2.4

Indikator nasional sebagai proksi 

indikator global. 

Proporsi luas lahan pertanian 

yang ditetapkan sebagai 

2.4.1(a)

Indikator nasional yang sesuai 

dengan indikator global. 

Jumlah sumber daya genetik 

tanaman dan hewan untuk 

pangan dan pertanian yang 

disimpan di fasilitas. 

2.5.1*
Pada tahun 2020, mengelola 

keragaman genetik benih, 

tanaman budidaya dan hewan 

ternak dan peliharaan dan 

spesies liar terkait, termasuk 

melalui bank benih dan 

tanaman yang dikelola dan 

dianekaragamkan dengan baik 

di tingkat nasional, regional 

dan internasional, serta 

meningkatkan akses terhadap 

pembagian keuntungan yang 

adil dan merata, hasil dari 

pemanfaatan sumber daya 

2.5

Proporsi ras ternak lokal yang 

berisiko punah. 

2.5.2* Indikator nasional yang sesuai 

dengan indikator global. 

Indikator nasional yang sesuai 

dengan indikator global. 

Indeks orientasi pertanian 

(IOP) untuk pengeluaran 

pemerintah. 

2.a.1*Meningkatkan investasi, 

termasuk melalui kerjasama 

internasional yang kuat, dalam 

infrastruktur pedesaan, 

layanan kajian dan perluasan 

pertanian, pengembangan 

teknologi dan bank gen untuk 

tanaman dan ternak, untuk 

meningkatkan kapasitas 

produktif pertanian di negara 

berkembang, khususnya 

negara kurang berkembang. 

2.a

Total bantuan pembangunan 

(ODA) dan bantuan lain untuk 

2.a.2* Indikator nasional yang sesuai 

dengan indikator global. 
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Memperbaiki dan mencegah 

pembatasan dan distorsi 

dalam pasar pertanian dunia, 

termasuk melalui 

penghapusan secara 

bersamaan segala bentuk 

subsidi ekspor pertanian dan 

semua tindakan ekspor 

dengan efek setara, sesuai 

dengan amanat the Doha 

Development Round. 

2.b Indikator nasional yang sesuai 

dengan indikator global. 

Subsidi ekspor pertanian. 2.b.1*

Mengadopsi langkah-langkah 

untuk menjamin berfungsinya 

pasar komoditas pangan serta 

turunannya dengan tepat, dan 

memfasilitasi pada waktu 

yang tepat akses terhadap 

informasi pasar, termasuk 

informasi cadangan pangan, 

untuk membantu membatasi 

volatilitas harga pangan yang 

ekstrim. 

2.c Indikator nasional yang sesuai 

dengan indikator global. 

Indikator anomali harga 

pangan. 

2.c.1*
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*Bahan Tayang dapat dikembangkan oleh fasilitator sesuai dengan kebutuhan pelatihan
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PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG 

SESUAI PRINSIP-PRINSIP TPB

BAB 5

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 telah berhasil menyusun prinsip-prinsip dasar yang dapat 

dijadikan sebagai rujukan dalam merencanakan pembangunan. Dalam konteks ini, Agenda 2030 

memberikan kerangka untuk mengubah gaya perencanaan yang biasa saja menjadi gaya perencanaan 

yang transformatif dan bersifat katalis dalam proses pembangunan daerah. Agenda 2030 juga 

memberikan ruang untuk seluruh pihak yang terlibat mengkaji kembali kebijakan dan mekanisme yang 

berlaku di suatu daerah, agar lebih dapat seiring dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan pada 

akhirnya dapat memenuhi kebutuhan rakyat. 

Perencanaan pembangunan yang merujuk pada prinsip-prinsip TPB akan berpeluang mengubah cara 

pandang dan cara melakukan sesuatu. Contohnya, perbedaan kepentingan akan muncul ketika rencana 

pembangunan pemerintah daerah saling berkait dengan rencana pembangunan milik pemerintah daerah 

yang berbeda tingkatan, sehingga akan membuat dinas-dinas dalam pemerintah daerah berpikir untuk 

bekerja bersama secara terintegrasi. 

Beberapa prinsip Agenda 2030 bersifat cross cutting maupun saling terhubung dengan perencanaan 

pembangunan daerah. Contohnya adalah prinsip universal atau berlaku secara umum. Agenda 2030 

berlaku di seluruh dunia, tidak melihat tingkat kemajuan suatu negara namun lebih kepada apa yang bisa 

disumbangkan dalam pembangunan berkelanjutan. Ia berlaku di segala konteks negara dan waktu. Dalam 

konteks ini, perencanaan pembangunan daerah mengikuti semangat universalitas Agenda 2030 dimana 

perencanaan pembangunan daerah juga dilakukan semua negara. Perencanaan pada faktanya dilakukan 

dimana-mana. Contoh lainnya adalah transparansi. Pada semua tingkatan proses, dari tahap kajian 

hingga monitoring, seluruhnya harus bisa diamati. Sebagai contoh, untuk memastikan adanya keterlibatan 

dan proses yang partisipatif, perlu didorong adanya proses perencanaan yang terbuka, dimana informasi 

mengenai apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya, siapa saja yang terlibat dan bagaimana 

mengalokasikan dan menggunakan anggaran, harus tersedia untuk publik. 

Terakhir, penting untuk diingat bahwa proses perencanaan harus didasarkan pada pengalaman. Meskipun 

Modul ini tidak membahas secara detil tahap kajian atau assessment, tahap tersebut perlu dilakukan 

mengingat proses ini penting dilakukan. 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SESUAI PRINSIP-PRINSIP TPBBAB 5
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Ada lima prinsip yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan: 

Tidak ada yang terlewatkan (no one left behind) 

Perencanaan pembangunan harus menyasar seluruh kelompok masyarakat, utamanya mereka yang 

rentan seperti warga difabel, kelompok perempuan dan anak, dan kelompok minoritas. Dalam 

perencanaan pembangunan perlu mengidentifikasi kelompok mana saja yang rentan dan telah 

tertinggal serta kenapa tertinggal, lalu menyelesaikan pokok masalahnya agar tidak terjadi 

ketidakmerataan dalam pembangunan

Pendekatan yang terintegrasi (integrated nature)

Pendekatan yang terpadu dan mencakup semua tingkatan dalam pemerintahan dan masyarakat, 

dalam upaya membangun kembali sebuah ruang yang mempertimbangkan perencanaan daerah, 

mobilitas, cuaca, perdagangan, keamanan, teknologi, gender, kebutuhan sosial, dll. dalam 

pendekatan multi dimensi. 

Pendekatan yang berbasis kemitraan multi pihak (partnership-based approach)

Perencanaan pembangunan yang beraliansi dengan stakeholder local (sektor swasta, serikat buruh, 

LSM, organisasi internasional).

Kerjasama antar daerah dan antar tingkatan dalam pemerintahan (multi-level governance)

Prinsip ini mengarahkan kita untuk memperhatikan adanya keterlibatan pemerintahan dari berbagai 

tingkatan sesuai urusan dan tupoksi masing-masing.

Akuntabilitas (accountability)

Transparansi dan pertanggungjawaban melalui monitoring evaluasi dan pelaporan. 

Perlu diingat bahwa proses merencanakan pembangunan adalah proses yang berulang, dimulai dari 

identifikasi masalah/analisis kebutuhan dan berakhir di evaluasi pelaksanaan program. Gambar di bawah 

ini memperlihatkan lingkaran kebijakan publik yang terdiri dari proses dan aktvitas perencanaan dan 

pelaksanaan, yang dapat menjadi panduan bagi perumus dan pengambil kebijakan dalam melakukan 

perencanaan pembangunan. 
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                                                           Gambar 4. Lingkaran kebijakan publik (public policy cycle) 

                               Sumber gambar: Larning Module 2: Territorial Planning to Achieve the SDGs, UCLG 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SESUAI PRINSIP-PRINSIP TPBBAB 5



MELOKALKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) UNTUK MENDORONG PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN TPB  OLEH PEMERINTAH DAERAH 73

I. KLHS sebagai Dasar Penyusunan RPJMD

UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan ikhtiar politik 

dari pemenuhan kewajiban pemerintah dalam menjawab persoalan menurunnya kualitas lingkungan dan 

ekosistem akibat pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan. Sebagai dasar dari 

kebijakan pembangunan berkelanjutan, UU 32/2009 juga menjadi acuan bagi setiap lembaga baik sektor 

publik maupun sektor swasta dalam menjalankan program pembangunan yang berwawasan lingkungan 

dan keberlanjutan. KLHS adalah amanat dari UU 32/2009 yang mewajibkan pemerintah baik pusat 

maupun daerah untuk melakukan serangkaian kajian dan analisis yang sistematis, menyeluruh dan 

partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan 

terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan, kebijakan atau program suatu wilayah dan/atau 

negara. Pasal 15 ayat 1 UU 32/2009 menyebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib 

membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan 

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program”. 

Sementara Pasal 15 ayat 2 menyatakan “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan dan evaluasi: a) rencana tata ruang wilayah 

(RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana 

pembangunan janga menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kab/kota, dan b) kebijakan, rencana, 

dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”. 

Sesuai dengan Pasal 16 UU 32/2009, dokumen KLHS ditujukan untuk memuat kajian antara lain a) 

kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, b) perkiraan mengenai 

dampak dan risiko lingkungan hidup, c) kinerja layanan/jasa ekosistem, d) efisiensi pemanfaatan sumber 

daya alam, e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan f) tingkat 

ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Rencana pembangunan daerah baik berupa Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) yang disahkan menjadi Perda oleh pemerintah daerah merupakan dokumen daerah yang menjadi 

tolok ukur seberapa jauh KLHS menjadi dasar penyusunan dokumen rencana pembangunan dan dipatuhi 

oleh seluruh perangkat pemerintahan maupun sektor swasta dan masyarakat. Ia menjadi dasar hukum 

yang mengikat bagi seluruh para pihak di tingkt daerah dalam pelaksanaan pembangunan. 

Kewajiban integrasi KLHS ke dalam RPJMD juga diatur dalam Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk 

penyusunan RPJMD (KLHS RPJMD) dilakukan secara analitis, sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang 

menjadi dasar untuk mengintegrasikan TPB ke dalam dokumen RPJMD. UU 32/2009 telah memiliki 

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelengaraan KLHS dan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP 46/2016 sebagai Norma, 

Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyusunan KLHS RPJMD. Oleh sebab itu penerapan KLHS RPJMD 

dalam penyusunan RPJMD adalah upaya daerah dalam pelaksanaan pencapaian TPB di daerah. 
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II. KLHS RPJMD dan Penerapan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB 

Penerapan KLHS dalam RPJMD adalah upaya yang mendukung pelaksanaan TPB di daerah. Perpres 

59/2017 yang mewajibkan pemerintah provinsi nenyusun rencana aksi daerah (RAD) mengenai 

pelaksanaan TPB bersama-sama pemerintah kabupaten kota. KLHS RPJMD juga dapat dijadikan acuan 

oleh pemerintah daerah dalam penyusunan RAD TPB. RAD TPB yang disusun dengan melibatkan para 

pihak di daerah seperti akademisi, LSM, filantropi dan sektor swasta merupakan rencana aksi pencapaian 

target TPB di daerah, yang menjadi panduan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota 

bersama-sama dengan para pihak daerah melaksanakan pencapaian TPB sebagai agenda bersama. 

Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat wajib melaksanakan agenda 

pembangunan secara simultan baik yang tercakup dalam kegiatan integrasi KLHS dalam RPJMD maupun 

pelaksanaan pencapaian target-target TPB di daerah melalui rencana aksi daerah. Jadi meskipun 

pemerintah daerah telah menerapkan KLHS dalam penyusunan RPJMD, pelaksanaan TPB melalui 

penerapan RAD TPB akan semakin memperkuat soliditas pemerintah dan para pihak dalam rangka 

mempercepat pencapaian TPB. 

Gambar 5: Integrasi KLHS ke dalam RPJMD dan RAD TPB

Mendiskusikan perencanaan pembangunan yang sesuai prinsip-prinsip TPB sesuai dengan 

latar belakang dan potensi permasalahan di daerah

Mendapatkan gambaran proses perencanaan pembangunan dengn menggunakan 5 prinsip 

TPB  

Tujuan

Metode Presentasi dan diskusi kelompok

Waktu 120 menit 
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Alat  bantu LCD Projector, kertas plano, lembar kerja dan alat tulis lainnya

Langkah 1 (10 menit)

Fasilitator memaparkan proses perencanaan pembangunan yang sesuai dengan 5 prinsip 

TPB dan menjadi acuan bagi setiap perencana kebijakan untuk selalu menerapkan prinsip 

tersebut dalam setiap proses perumusan program pembangunan wilayah 

Langkah 2 (10 menit)

Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok, lalu masing-masing kelompok 

diberikan lembar kerja yang berisi tantangan yang harus diselesaikan melalui 

perencanaan program dengan menerapkan 5 prinsip TPB (The Square) 

Langkah 3 (30menit)

Fasilitator memandu peserta yang sedang berdiskusi memecahkan masalah yang 

diberikan. Berikan panduan kepada peserta bahwa masalah yang harus dipecahkan harus 

disesuaikan dengan situasi daerah dan peserta diberikan kebebasan untuk mengambil 

contoh dari daerah yang disepakati dalam kelompok

Langkah-

langkah 

Kegiatan 

Langkah 4 (30 menit)

Peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya yang diikuti dengan tanya jawab 

dan diskusi 

Langkah 5 (5 menit)

Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi dan mengajak peserta untuk selalu ingat 

penerapan 5 prinsip TPB dalam setiap perumusan kebijakan dan perencanaan rogram 

pembangunan

Langkah 6 (30 menit)

Sesi selanjutnya adalah refleksi dari sesi diskusi kelompok, untuk membandingkan 

apakah program di daerahnya telah mengintegrasikan prinsip-prinsip TPB. Peserta 

diminta menuliskannya dalam secarik kertas selama 15 menit. 

Setiap peserta diminta memilih program unggulan di daerahnya

Setiap peserta diminta mengkaji apakah program tersebut telah memenuhi 5 prinsip 

TPB? (ya, ya tapi, tidak)

Setiap peserta mengidentifikasi hal apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan 

1

2

3

Bahan bacaan 

Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi 2), William N. Dunn, Gajahmada University Press, 2015 

http://www.sector.rec.org/SPP_CEU_Presentations/Robert%20Templer%20_he%20Policy%20Cycles.pdf

1

2
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Lampiran 5.1 Lembar Kerja The Square: 

Mengaplikasikan Prinsip-prinsip SDGs
8

PERKOTAAN (permukiman kumuh, sampah, banjir, polusi, macet, minim RTH)

Di daerah anda ditemukan permukiman yang dihuni oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang menyebabkan 

munculnya permukiman kumuh. Permukiman tersebut tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik sehingga gunungan-

gunungan sampah muncul di sekitar permukiman yang menyebabkan adanya bau yang tidak sedap. Bau tersebut dirasakan cukup 

mengganggu, terlebih karena sampah terletak di pinggir jalan raya sehingga pada jam sibuk, masyarakat tidak hanya dihadapkan 

dengan kemacetan lalu lintas tapi juga polusi udara dari sampah dan asap kendaraan bermotor. Minimnya jumlah pepohonan dan 

ruang terbuka hijau yang harusnya difungsikan sebagai area resapan, turut memperparah genangan/banjir jika hujan terjadi dalam 

waktu yang lama. 

PERDESAAN (alih fungsi lahan, ancaman ketahanan pangan, ketenagakerjaan, sanitasi buruk, pencemaran sungai, infrastruktur 

kurang memadai)

Di daerah anda terjadi alih fungsi lahan besar-besaran, dari yang semula area pertanian menjadi perumahan dan industri karena 

meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Hilangnya area pertanian ini menurunkan produktivitas pertanian sehingga 

mengancam ketersediaan pangan. Selain itu, beralihnya fungsi lahan membuat mayoritas penduduk desa beralih menjadi pekerja 

sektor informal di perkotaan. Adanya kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) menyebabkan pencemaran di sungai dan 

mempengaruhi kesehatan masyarakat. Infrastruktur jalan yang belum baik menghambat arus pertukaran barang dan jasa di desa 

sehingga pertumbuhan ekonomi lambat. Tak hanya itu, belum meratanya fasilitas pendidikan dan distribusi guru di wilayah 

terpencil menyebabkan angka putus sekolah tinggi dan angka partisipasi sekolah rendah.

8UCLG Learning Module 2: Territorial Planning to Achieve SDGs (halaman 31-45)
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Lampiran 5.2 Panduan Pertanyaan Perencanaan 

yang Menerapkan 5 Prinsip TPB

Prinsip

Prompt Questions:

Hal apa yang ingin anda lakukan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 

mempertimbagkan prinsip SDGs 

(infrastruktur, layanan dasar, kebijakan, aturan, dll)

Leave no 

One Behind

Integrated 

Nature

Partnership-based 

approach

Multi-level 

governance

Accountability

Tidak ada 

yang terlewatkan

Pendekatan holistic, 

multi sectoral, 

multi stakeholder

Pendekatan 

berbasis kemitraan

Kerjasama antar 

daerah dan antar 

tingkatan dalam 

pemerintahan 

Transparansi dan 

pertanggungjawaban 

melalui monev 

dan pelaporan

Kelompok mana yang tidak boleh tertinggal?

Peran apa yang bisa dilakukan oleh kelompok 

tersebut dan kapan?

Tantangan apa yang akan dihadapi dan apa solusinya?

Aktor mana saja yang dapat dilibatkan untuk 

menyelesaikan masalah?

Peran apa saja yang dapat dilakukan oleh 

masing-masing actor?

Bagaimana cara melibatkan actor-aktor tersebut?

Sejauh apa lingkup kerjasama yang ingin dilakukan? 

(skala)

Sejauh mana partisipasi aktor tersebut harus dilibatkan? 

(hanya dapat informasi, hanya memberi masukan, 

sebagai mitra diskusi, memberi rekomendasi atau 

memutuskan dan melakukan)

Bagaimana caranya melakukan pertanyaan diatas

Pemerintah di tingkat mana saja yang harus 

terlibat dan mengapa?

Tantangan apa yang mungkin dihadapi 

dan solsinya? (tools/alat, meanisme koordinasi, dll)

Bagaimana memastikan perencanaan dan pelaksanaan 

program/kegiatan tersebut diketahui semua pihak?

Apa tools (alat) yang digunakan untuk memastikan semua 

program/kegiatan dapat diakses oleh semua pihak?

Apa tantangan yang dihadapi dalam rangka memastikan 

transparansi dan apa solusinya? 

(contoh: informasi tidak update)
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Bahan Tayang*

*Bahan Tayang dapat dikembangkan oleh fasilitator sesuai dengan kebutuhan pelatihan



MELOKALKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) UNTUK MENDORONG PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN TPB  OLEH PEMERINTAH DAERAH 79

PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SESUAI PRINSIP-PRINSIP TPBBAB 5



MELOKALKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) UNTUK MENDORONG PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN TPB  OLEH PEMERINTAH DAERAH80

PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SESUAI PRINSIP-PRINSIP TPBBAB 5



MELOKALKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) UNTUK MENDORONG PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN TPB  OLEH PEMERINTAH DAERAH 81

PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SESUAI PRINSIP-PRINSIP TPBBAB 5



MELOKALKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) UNTUK MENDORONG PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN TPB  OLEH PEMERINTAH DAERAH82

PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SESUAI PRINSIP-PRINSIP TPBBAB 5



MELOKALKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) UNTUK MENDORONG PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN TPB  OLEH PEMERINTAH DAERAH 83

PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SESUAI PRINSIP-PRINSIP TPBBAB 5



MELOKALKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) UNTUK MENDORONG PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN TPB  OLEH PEMERINTAH DAERAH84

KESESUAIAN DOKUMEN DAERAH DENGAN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 6

Implementasi Sustainable Development Development Goals atau Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB) di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2017 yang dilandasi oleh Peraturan 

Presiden No. 59. Peraturan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah pusat untuk 

menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) dan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana 

Aksi Daerah (RAD). 

Sementara itu, pemerintah daerah secara rutin melaksanakan perencanaan pembangunan melalui 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. 

RPJMD tersebut juga diikuti serangkaian komponen lainnya seperti Rencana Strategis (RENSTRA) 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain RAD TPB yang diamanatkan pada pemerintah 

provinsi, KLHS RPJMD juga diwajibkan bagi penyusunan RPJMD melalui Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (Permendagri) No. 7 Tahun 2018 yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan di 

dalamnya. Sedikit berbeda dengan RAD, KLHS RPJMD diwajibkan bagi pemerintah kota/kabupaten 

dalam penyusunannya. 

Implementasi KLHS RPJMD dan RAD TPB memunculkan berragam respon dari pemerintah provinsi 

dan kota/kabupaten. Terdapat beberapa pemerintah provinsi yang merespon dengan cepat dan 

sangat disiplin dengan keharusan RAD tersebut, beberapa provinsi merespon biasa saja, dan ada 

juga provinsi yang belum menyelesaikannya dokumen tersebut.  Di samping perencanaan awal RAD 

tersebut, isu yang penting untuk dibahas lainnya adalah keberlangsungan, pengendalian, dan 

dampak dari RAD tersebut perlu menjadi perhatian. Lebih lanjut, tantangan integrasi target dan 

indikator TPB ke dalam RPJMD melalui KLHS dan mekanisme pembiayaan pemerintah dan non-

pemerintah dalam RAD perlu diperhatikan. Di dalam RAD TPB yang telah disusun, pemerintah 

daerah dapat memanfaatkannya sebagai dukungan dalam pembiayaan pembangunan daerah.  

Gambar 7: Kesesuaian dokumen KLHS RPJMD dengan RAD TPB 
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Kesesuaian indikator TPB dengan indikator dla dokumen perencanaan pembangunan di daerah 

(dokrenda) seperti RPJMD, Indikator Kineja Daerah (IKD) maupun Standar Pelayanan Minimum (SPM) 

merupakan contoh bahwa pelaksanaan TPB beririsan dengan pelaksanaan kerja-kerja pembangunan 

di daerah. Dalam banyak hal, pelaksanaan pembangunan daerah pasti akan terkait dengan upaya 

pencapaian TPB meskipun dibalut dengan nama program yang berbeda. Oleh sebab tu, Pemerintah 

Daerah perlu memahami adanya kesesuaian antar indikator dalam dokumen perencanaan 

pembangunan maupun SPM dengan pelaksanaan pencapaian TPB di daerah. Beberapa contoh 

kesesaian indikator TPB dengan indikator pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada table 

di bawah ini: 

Gambar 8: Kesesuaian Indikator TPB dengan Indikator Kinerja Dokrenda 
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Mendiskusikan kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa KLHS RPJMD, RAD 

TPB, RPJMD, RKPD, dan LPPD

Mengidentifikasi permasalahan penyusunan RAD TPB 

Mengerti dan memahami pentingnya mengintegrasikan TPB dalam perencanaan pembangunan 

daerah

Peserta lebih aktif dan tergerak di dalam implementasi TPB di tingkat provinsi dan kota/kabupaten

Tujuan

Metode Diskusi kelompok

Waktu 90 menit 

Alat  bantu LCD Projector, lembar kerja dan alat tulis secukupnya 

Langkah 1 (15 menit)

Fasilitator membagi peserta ke dalam beberapa kelompok, dan menjelaskan proses 

pengerjaan tugas keterhubungan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan TPB. 

Fasilitator lalu memaparkan keterkaitan antara indikator KLHS RPJMD dengan indikator 

Langkah 2 (15 menit)

Peserta bekerja di dalam kelompok untuk melihat dimana saja deskripsi TPB 

dicantumkan dan ditempatkan pada KLHS RPJMD dan RAD TPB masing-masing. Peserta 

sudah siap dengan dokumen KLHS dan RPJMD maupun RAD jika ada 

Langkah 3 (15menit)

Fasilitator lalu meminta peserta untuk mendiskusikan irisan antara indikator RAD TPB 

dengan indikator SPM, dilanjutkan dengan mendiskusikan irisan indikator KLHS RPJMD 

dengan indikator RAD TPB(20 menit)

Langkah 4 (45menit)

Fasilitator mempersilakan perwakilan dari seluruh kelompok yang ada untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan forum dan ditanggapi peserta 

lainnya. Fasilitator menyimpukan sesi ini dari hasil diskusi yang berkembang

Bahan bacaan 

https://localisesdgs-indonesia.org/asset/file/2018/08/BAPPENAS-Sinkronisasi-RPJMD-dengan-Rencana-

Aksi-Daerah-Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan.pdf
1

Langkah-

langkah 

Kegiatan 
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Lampiran 6.1 Lembar Kerja Keterhubungan 

antara TPB dengan Dokumen Daerah 

Tujuan KLHS RPJMD KLHS RPJMD RAD Renstra RKPD LPPD

1. Tanpa kemiskinan

2. Tanpa kelaparan

3. Kehidupan sehat 

dan sejahtera

4. Pendidikan yang 

berkualitas 

5. Kesetaraan gender

6. Air bersih dan 

sanitasi layak

7. Energi bersih dan 

terjangkau 

8. Pekerjaan layak 

dan pertumbuhan 

ekonomi

9. Industri, inovasi 

dan infrastruktur 

10. Berkurangnya 

kesenjangan

11. Kota dan 

permukiman yang 

berkelanjutan

12. Konsumsi dan 

produksi yang 

bertanggung jawab

13. Penanganan 

perubahan iklim

14. Ekosistem laut

15. Ekosistem daratan 

16. Perdamaian, keadilan 

dan kelembagaan yang 

tangguh

17. Kemitraan untuk 

mencapai tujuan

Program...................

Kegiatan...................

Program...................

Kegiatan...................

Program...................

Kegiatan...................

Program...................

Kegiatan...................

Program...................

Kegiatan...................

Program...................

Kegiatan...................

Program...................

Kegiatan...................

Program...................

Kegiatan...................

Program...................

Kegiatan...................

Program...................

Kegiatan...................

Program...................

Kegiatan...................

Program...................

Kegiatan...................
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Lampiran 6.2 Tabel Keterhubungan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

KLHAS RPJMD RAD TPB RPJMD Renstra PD RKPD LPPD

BAB I

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN:

1. KONDISI 

PENCAPAIAN

TUJUAN

BERKELANJUTAN

2. PERMASALAHAN

DAN TANTANGAN

BAB I

PENDAHULUAN 

BAB II

PROFIL WILAYAH

KAJIAN

BAB III 

RANCANGAN 

RPJMD

2018-2020

BAB IV

PENGKAJIAN 

PENGARUH RPJMD

TERHADAP 

LINGKUNGAN 

HIDUP

BAB V

PERUMUSAN 

ALTERNATIVE

DAN REKOMENDASI

KRP RPJMD

BAB VI

INTEGRASI KLHAS

DALAM KEBIJAKAN,

RENCANA,

PROGRAM RPJMD

BAB VII

KESIMPULAN

DAN SARAN

TINDAK LANJUT

ARAH KEBIJAKAN 

PENCAPAIAN 

TPB/SDGs

1. URAIAN TENTANG

TARGET DAN 

INDIKATOR TPB/SDGs

2.KEBIJAKAN 

(URAIAN PER TAHUN)

3. PROGRAM

DAN KEGIATAN

(URAIAN PER TUJUAN)

(MATRIX 1, PEMERINTAH

PROVINSI)

(MATRIX 2, PEMERINTAH 

KOTA DAN 

KABUPATEN)

(MATRIX 3, NON

PEMERINTAH)

BAB III.

PEMANTAUAN, EVALUASI

DAN PELAPORAN

1. MEKANISME 

PEMANTAUAN DAN 

EVALUASI

2. MEKANISME 

PELAPORAN

3. TANGGUNG JAWAB 

MASING-MASING

PLATFORM

4. WAKTU 

PELAKSANAAN

BAB IV.

PENUTUP

LAMPIRAN 1. PERPRES

(UNTUK RAN), PERGUB

UNTUK (RAD) 

LAMPIRAN 2. 

FORMAT MATRIX RENAKTI

TPB/SDGs. 

LAMPIRAN 3. 

DAFTAR TUJUAN 

TARGET DAN INDIKATOR

 TPB/SDGs

BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH

BAB III

GAMBARAN 

PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 

SERTA KERANGKA 

PENDANAAN

BAB IV

ANALISA ISU-ISU

STRATEGIS

BAB V

VISI MISI TUJUAN 

DAN SARAN

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH

KEBIJAKAN 

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN 

PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

BAB VIII

INDIKASI RENCANA 

PROGRAM PRIORITAS

YANG DISERTAI KEBUTUHAN

PENDANAAN

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR

KERJA DAERAH

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN

AKIDAH PELAKASANAAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PD

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS 

DAN FUNGSI

BAB IV

TUJUAN & SASARAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V

RENCANA PROGRAM &

KEGIATAN , IDIKATOR

KINERJA, SASARAN &

PEDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

PD MENGACU KE RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN 

BAB I

PENDAHULUAN 

BAB I

PENDAHULUAN 

BAB II 

EVALUASI HASIL

PELAKSANAAN

RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

BAB III

RANCANGAN KERANGKA 

KERJA EKONOMI DAN 

KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN

PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V 

RENANA PROGRAM DAN 

KEGIATAN PRIORITAS

DAERAH

BAB VI 

PENUTUP

BAB II 

KEBIJAKAN PEMERINTAH

DAERAH

BAB III

URUSAN KONKRUEN

FUNGSI PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAH

DAERAH DAN URUSAN

PEMERINTAHAN

UMUM

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA

PEMERINTAH

TAHUN BERJALAN

BAB V

PENYELENGGARAAN

TUGAS PEMBANTUAN

BAB VI

PENYELENGGARAAN

TUGAS UMUM 

PEMERINTAH

BAB VII

PENUTUP
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Lampiran 6.3 Lembar Kerja Irisan 

Indikator RAD TPB dengan Indikator SPM 

Pendidikan

Kesehatan

Pekerja Umum

SPM

URUSAN JENIS INDIKATOR (LPPD) TUJUAN/GOALS TARGET INDIKATOR

Perumahan Rakyat

Ketentraman, 

Ketertiban Umum 

dan Perlindungan 

Masyarakat

Sosial

TPB

4: Pendidikan Bermutu

3: Kesehatan dan Kesejahteraan

6: Akses Air Bersih & Sanitasi

9*: Infrastruktur & Industrialisasi

11: Kota dan Komunitas yang 

Berkelanjutan

1: Menghapus Kemiskinan 

2: Mengakhiri Kelaparan

5: Kesetaraan Gender

16: Perdamaian, Keadilan dan 

Kelembagaan yang Kokoh

5: Kesetaraan Gender

8*: Penghidupan yang Layak

10*: Mengurangi Ketimpangan
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Lampiran 6.4 Lembar Kerja Irisan 

RAD TPB dengan RPJMD 

RPJMD

URUSAN PROGRAM INDIKATOR (KD) TUJUAN/GOALS TARGET INDIKATOR

TPB
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Bahan Tayang*

*Bahan Tayang dapat dikembangkan oleh fasilitator sesuai dengan kebutuhan pelatihan
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SESI 1. TEKNIK MENGEMBANGKAN KERJA SAMA MULTI PIHAK 

UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

KEMITRAAN MULTI PIHAK UNTUK 

PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN

BAB 7

Kemitraan Multi Pihak yang dinamis untuk mendukung percepatan pencapaian TPB dengan 

kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan pembangunan. Walaupun 

membangun kemitraan terkadang merupakan sebuah urusan yang sering dilihat relatif mudah 

dilakukan, namun membangun kemitraan yang efektif untuk TPB seringkali menghadapi 

tantangan tersendiri ketika pihak-pihak lainnya memiliki motif dan juga ketidaksamaan prinsip 

di dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, Pemerintah Daerah sendiri masih memiliki 

tantangan yang besar dalam berkolaborasi dengan lembaga non-pemerintah baik dari segi 

sektor organisasi kemasyarakatan maupun sektor swasta, serta dari segi pendataan 

pemangku kepentingan yang ada di daerah masing-masing. Bab ini akan membahas teknik-

teknik kemitraan multipihak mengacu pada Panduan Kemitraan MultiPihak yang diterbitkan 

Kementrian PPN/Bappenas pada 2019 dan didukung oleh berbagai mitra non-pemerintah 

seperti INFID, lembaga donor internasional GIZ, dan organisasi internasional UNESCAP. 

Dalam rangka memperkuat kemitaan sebagai means of implementation, bisa mengangkat 3 

prinsip Kemitraan yaitu (1) penggabungan banyak kepentingan untuk menjadi satu 

(convergence of interest), (2) melengkapi sumber daya yang ada (complementarity of 

approach/ resources), dan (3) berbagi kandungan nilai (shared value). Keseluruhan elemen 

tersebut harus memberikan manfaat (mutuality) bagi seluruh pihak.

Hal yang perlu dingat dalam pengembangan kerja sama multi pihak adalah kualitas 

pembangunan tahap inisiasi kerja sama yang berfungsi sebagai dasar dari sikap dan 

komitmen bekerja sama. Analisis mengapa perlu kerja sama multi pihak dalam pencapaian 

TPB sangat penting untuk menggalang para pihak dalam bentuk komitmen. Apabila dalam 

tahap awal ini gagal menggalang dukungan untuk mencapai komitmen para pihak maka bisa 

dipastikan tahap selanjutnya sebagai pelaksanaan kerja sama multi pihak tidak akan 

terbangun. Setelah menggalang kerja sama, penetapan komitmen untuk bekerja sama 

mencapai tujuan merupakan sebuah tantangan yang perlu dipikirkan oleh pihak-pihak yang 

terlibat. Pembagian sumber daya menjadi hal yang krusial pada tahap ini mengingat seringkali 

yang terjadi adalah pihak-pihak yang berinisiatif untuk bekerja sama tidak mempunyai skala 

sumber daya yang sama, sehingga penentuan prioritas pun berbeda-beda. Inilah yang mesti 

dipecahkan oleh pemerintah daerah ketika membuka peluang untuk bekerja sama dengan 

pihak lain. 
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Selanjutnya bagan untuk pengembangan kerja sama multi pihak dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini: 

Sumber: The MSP Guide: How to Design and Facilitate Multi-Stakeholder Partnerships, Wageningen University, 2015 

Untuk mendukung penyelenggaraan program pemerintah daerah dalam mengembangkan kerja sama 

antar daerah dan internasional, pemerintah daerah perlu memperhatikan langkah-langkah inisiasi 

KMP sesuai dengan Buku Panduan KMP yang diterbitkan Bappenas. Langkah-langkah yang 

terprogram dan kronologis akan membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi setiap capaian 

dalam tahap-tahap inisiasi KMP. Di dalam pelaksanaan inisiasi perlu juga memikirkan agenda-

agenda yang akan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah atau pihak luar negeri agar 

pemerintah daerah sudah meiliki konsep dan tujuan KMP. Tahap-tahap inisiasi KMP yang 

dilaksanakan pemerintah daerah harus terukur dan dapat dievaluasi dalam setiap tahapan kerja 

sama yang dikembangkan. 

Di dalam Panduan KMP, terdapat 5 langkah inisiasi Kemitraan Multi-Pihak yg terdiri dari 12 langkah 

yaitu I. Tahap Inisiasi: 1) Memulai, 2) Pembentukan Agenda, dan 3) Membangun kemitraan II. Tahap 

pembentukan: 4) Perencanaan, 5) Menetapkan susunan kelembagaan kemitraan, 6) pengerahan 

sumber daya III. Tahap Pelaksanaan: 7) Melaksanakan kegiatan, 8) Mengukur progress IV. Tahap 

Pemantauan: 9) Pemantauan, 10) Evaluasi V. Tahap Pengembangan dan Pematangan: 11) 

Pengembangan, dan 11) Inovasi atau penyelesaian. 

Ilustrasi dari rancangan inisiasi KMP dapat dilihat dalam gambar berikut: 
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        Sumber: Panduan Kemitraan Multi Pihak untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hal 24, Bappenas, 2019

Mempelajari teknik-teknik kerjasama multipihak untuk SDGs 

Melakukan identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka 

mengembangkan kerja sama lebih luas dalam rangka prlaksanaan TPB

Tujuan

Metode Presentasi dan diskusi kelompok

Waktu 150 menit 
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Alat  bantu LCD Projector, kertas plano, lembar kerja dan alat tulis lainnya

Langkah 1 (15 menit)

Fasilitator/narasumber memberikan paparan mengenai Multi Stakeholder Partnership 

yang akan memberikan dasar wawasan bagi peserta tentang bagaimana membangun 

kerja sama multi pihak 

Langkah 2 (30menit)

Sesi Tanya Jawab

Langkah 3 (5menit)

Fasilitator menjelaskan proses Stakeholder Mapping dan pengisian lembar kerja.

Langkah 4 (10menit)

Fasilitator lalu membentuk kelompok dan meminta peserta melakukan diskusi dengan 

rekan-rekan dalam kelompoknya mengenai pemetaan pemangku kepentingan utama 

untuk TPB

Langkah 5 (15menit)

Fasilitator meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk memberikan 

presentasi mengenai pemangku kepentingan utama untuk pelaksanaan TPB yang telah 

didiskusikan

Langkah 6 (30menit)

Peserta diminta untuk mengisi stakeholder mapping dan institutional perception mapping 

secara individu 

Langkah 7 (30menit)

Fasilitator meminta beberapa pemerintah daerah untuk memberikan presentasi mengenai 

stakeholder mapping yang sudah dibuat 

Langkah-

langkah 

Kegiatan 
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SESI 2. KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN FILANTROPI DAN SEKTOR SWASTA 

(PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP), LSM, AKADEMISI SERTA UNSUR LAINNYA SEPERTI 

BADAN USAHA DAERAH 

Berbeda dengan Agenda Pembangunan Millenium sebelumnya, TPB menitikberatkan 

pendanaan TPB melalui mekanisme kekuatan fiskal daerah dan juga pendanaan sumber lain 

yang bukan berbasis hibah. Secara tidak langsung, pemerintah daerah sudah dapat mulai 

memikirkan langkah-langkah kerjasama yang dapat di dilakukan dengan pihak swasta dan 

filantropi untuk melaksanakan program TPB. Berbagai inovasi mekanisme pendanaan sudah 

di tawarkan seperti crowdfunding, Corporate Social Responsibility (CSR) dan juga blended 

financing. Tapi berbagai potensi yang sudah ada seperti pendanaan melalui blended financing, 

crowdfunding atapun CSR masih mengalami kendala pengetahuan pemerintah daerah atas 

mekanisme tersebut serta kendala teknis yang ada di daerah. 

Simulasi yang dilakukan Bappenas melalui Peta Jalan Pencapaian TPB memperlihatkan 

kebutuhan komitmen anggaran yang berlipat ganda sebagai skenario paling tinggi dari upaya 

mempercepat pencapaian TPB. Oleh sebab itu dukungan anggaran yang memadai perlu 

didapatkan dari masyarakat melalui sektor filantropi dan sektor swasta, termasuk Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai sektor yang dapat menaikkan pendapatan daerah, 

pemerintah daerah perlu menggalang semangat kebersamaan dengan sektor-sektor tersebut 

di atas untuk menaiktarafkan kemampuan sektor swasta dan BUMD dalam partisipasi 

pembangunan daerah melalui penggalangan CSR. Prinsip-prinsip kemitraan yang mutual dan 

setara harus dikedepankan untuk mencapai target yang maksimal. 

Selain kerja sama dengan sektor swasta, pemerintah daerah perlu memikirkan untuk menjalin 

kerja sama yang bersifat long-term dengan lembaga kajian universitas. Kajian-kajian yang 

berdasarkan analisis ilmiah seperti kajian analisis dampak pembangunan maupun 

pengembangan prototipe kota modern yang dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat, 

termasuk di dalamnya kaum miskin, kelompok berkebutuhan khusus dan orang lanjut usia 

(senior citizens) menjadi program prioritas untuk mendapatkan rancang bangun 

pembangunan daerah yang inklusif. 

Lembaga Swadaya Msyarakat atau LSM dan media massa merupakan entitas masyarakat sipil 

yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam mengartikulasikan kepentingannya. LSM yang 

bergerak di berbagai sektor dapat berperan sebagai penyambung lidah antara rakyat dan 

pengambil kebijakan di pemerintaham, baik lembaga eksekutif maupun legislatif. Keberadaan 

LSM perlu diapresiasi dan dilihat sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembangunan, agar 

penggunaan sumber daya publik dapat digunakan secara efektif dan efisien. Kemitraan 

dengan LSM dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti proses pengambilan keputusan 

(Musrenbang), kampanye dan penyadaran publik, pemberdayaan masyarakat, pendampingan 

kelompok masyarakat rentan, kajian masyarakat terdampak pembangunan, ataupun 

sinkronisasi data pemerintah dengan pelibatan LSM yang mendampingi masyarakat secara 

langsung. 
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                                                        Sumber: Sekretariat Nasional SDGs, Bappenas

Memberikan paparan mengenai mekanisme pendanaan daripihak swasta dan filantropi untuk 

pemerintah daerah, membangun kerjasama pemerintah daerah dengan sektor swasta dan 

filantropi serta mendiskusikan tantangan yang ada dalam implementasi dana CSR 

Memahami pendanaan alternatif yang ditawarkan oleh pihak-pihak lainnya untuk menjalankan 

program TPB serta mendiskusikan kebutuhan swasta untuk melihat prioritas program 

pembangunan di daerah 

Tujuan

Metode Presentasi dan diskusi 

Waktu 60 menit 

Alat  bantu LCD Projector

Gambar di bawah ini dapat memberikan panduan dalam membangun kemitraan yang multi sektoral 

berlandaskan prinsip kesalingpercayaan, kesetaraan, partisipatif, akuntabel dan saling menguntungkan: 
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KEMITRAAN MULTI PIHAK UNTUK PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTANBAB 7

Langkah 1 (15 menit)

Paparan mengenai program dukungan sektor swasta terhadap pelaksanaan pencapaian TPB 

dan bagaimana mewujudkan kerja sama dengan pemerinth daerah dan aktor non pemerintah 

lainnya oleh narasumber yang kompeten 

Langkah 2 (30menit)

Diskusi dan Tanya Jawab

Bahan bacaan 

Panduan Kemitraan Multi Pihak untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Bappenas 

– GIZ, 2019 

The MSP Guide: How to Design and Facilitate Mukti-Stakeholder Partnership, Center for Development Innovation, 

Wageningen University and Research, 2015. Bisa didownload di tautan berikut 

http://www.mspguide.org/sites/default/files/case/msp_guide-2016-digital.pdf

1

2

Langkah-

langkah 

Kegiatan 
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KEMITRAAN MULTI PIHAK UNTUK PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTANBAB 7

Lampiran 7.1. Lembar Kerja Identifikasi Stakeholder 

untuk Pelaksanaan TPB

Pemerintah Prov/Kab/Kota ..............................

SEKTOR SWASTA

1.

2.

.............................................................................................

.............................................................................................

LSM & LEMBAGA FILANTROPI

1.

2.

.............................................................................................

.............................................................................................

MEDIA MASSA

...............................................................

AKADEMISI

...............................................................
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Lampiran 7.2. Lembar Kerja 

Stakeholder Mapping 

PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA

AKTOR KEPENTINGAN DAMPAK TERHADAP PROYEK +/- BENTUK KETERLIBATAN
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Bahan Tayang*

*Bahan Tayang dapat dikembangkan oleh fasilitator sesuai dengan kebutuhan pelatihan
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STRATEGI PENGEMBANGAN KOMUNIKASI 

PELAKSANAAN TPB UNTUK PEMERINTAH 

DAERAH 

BAB 8

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan(TPB) dan strategi komunikasi menjadi salah satu pendukung utama 

agar TPB dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik. Strategi Komunikasi sendiri adalah sebuah 

perencanaan dan pengelolaan dalam menyampaikan pesan dari pemilik pesan kepada penerima 

pesan sehingga dapat terjadi kesepahaman dan perubahan sikap.

Tujuan dari Strategi Komunikasi adalah :

Memastikan pesan diterima oleh penerima pesan

Menjaga (establish) penerimaan dan pemahaman si penerima pesan

Memotivasi  aksi

1

2

3

Pemerintah daerah perlu meperhatikan srategi dalam mengkomunikasikan TPB di wilayahnya 

masing-masing. Strategi Komunikasi TPB ini memiliki 3 (tiga) aspek:

1.  Tingkatan 

Melalui shared 

learning platform and 

acara jejaring

melalui  inisiatif dan 

disseminasi TPB di 

tingkat lokal

melalui kegiatan 

pelatihan dan 

peningkatan kapasitas

melalui penyebaran 

informasi dan 

pengetahuan terkait TPB

CONNECT RAISE

AWARNESS

ENGAGE INSPIRE

Gambar 3: Sklus komunikasi

STRATEGI  PENGEMBANGAN  KOMUNIKASI  PELAKSANAAN  TPB UNTUK  PEMERINTAH  DAERAH BAB 8
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2.  Sasaran 

Gambar 4: Sasaran komunikasi

SEKUNDER

TERSIER 

PRIMER

Pemerintah Pusat

Kelompok Masyarakat

Akademisi

Media

Dunia Usaha / Filantropi

SKPD pada masing-masing 

wilayah administratif

Publik diluar wilayah 

administratif 

Komunitas Nasional 

dan Internasional

3.  Alat Komunikasi 

Alat untuk melaksanakan Strategi Komunikasi TPB terdiri dari: 

ALAT IDENTITAS 

VISUAL
ALAT INFORMASI ALAT MEDIA

Logo Acara Peluncuran dan 

Pertemuan 
Media Relation
Advertorial 
Media Sosial
Website
Database and shared 

platform

Material Informasi 

(Banner, leaflet, 

backdrop)
Press Kit (Project 

Brief, Press Release, 

Promotional Tools)
Press Releases

Beberapa contoh pelaksanan Strategi Komunikasi yang data dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk 

mendukung pelaksanaan TPB di daerah :

STRATEGI  PENGEMBANGAN  KOMUNIKASI  PELAKSANAAN  TPB UNTUK  PEMERINTAH  DAERAH BAB 8
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1.  Tingkatan Raising Awareness

Goodie Bag (1), Bros SDGs (2), Logo TPB untuk Pemda (3), dan Kartu Permainan TPB adalah alat komunikasi yang dapat 

digunakan untuk melakukan upaya penyadartahuan bagi seluruh sasaran komunikasi.

1 2 3 4

2.  Tingkatan Inspire

Inisiatif berupa taman bermain di 

kawasan perkotaan dengan tema TPB 

merupakan upaya diseminasi kepada 

publik sehingga mereka terinspirasi 

melaksanakan TPB dalam kehidupan 

sehari-hari.

3.  Tingkatan Engage 

Aktivitas berupa pelatihan TPB yang 

melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan adalah bagian dari strategi 

komunikasi TPB tingkatan enggage 

(pelibatan pihak lain)

4.  Tingkatan Connect

Alat komunikasi yang digunakan untuk tingkatan connect bisa berupa knowledge shared platform berbasis website seperti 

www.localisesdgs-indonesia.org (Gambar 1), aplikasi yang dapat diakses melaui telepon genggam seperti GEMILANG NTB 

(Gambar 2), ataupun forum SDGs seperti Konsorsium SDGs NTB (Gambar 3).

1 2 3
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SESI 1. IDENTIFIKASI DAN MENULIS PRAKTIK BAIK TPB 

Studi Kasus Terbaik atau biasa juga dikenal dengan Best Practice, Smart Practice, Good 

Practice adalah kasus/praktik baik terkait program pembangunan yang sudah terbukti 

memberika perubahan pada sebuah wilayah. Jika dikaitkan TPB, maka kasus terbaik yang 

dimaksudkan adalah kasus terbaik dalam pemenuhan 17 tujuan global yang tercantum dalam 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 17 Tujuan tersebut adalah tercantum dalam gambar 

dibawah ini:

Gambar 8. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

   Sumber gambar: www.koalisiperempuan.or.id

Menjadi sebuah upaya pendokumentasikan secara terstruktur yang dapat digunakan 

sebagai bahan refensi internal lembaga

Memberikan gambaran jelas studi kasus terbaik yang ada kepada pihak lain

Menjadi upaya peningkatan kapasitas dan pengetahuan kepada pihak lain

Memberikan ide untuk mereplikasi, baik dari sisi ide, pelaksanaan dan pengelolaan 

sumber daya

Membuka peluang  untuk melakukan kerjasama

Kegunaan dari penulisan praktik baik adalah:

2

1

3

4

5

Mempelajari cara mengidentifikasi cerita sukses terkait TPB di wilayah masing-masing 

Belajar menulis cerita sukses TPB dari wilayah masing-masing dengan struktur yang baik

Memotivasi peserta untuk menulis cerita sukses TPB dan dapat melakukan transfer knowledge 

dalam pendokumentasian cerita sukses TPB kepada rekan kerja di dalam kelembagaan 

pemerintah daerah 

Tujuan
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Metode Presentasi, diskusi dan Tanya Jawab, dan latihan mengidentifikasi dan menulis praktik baik 

tentang pelaksanaan TPB di daerah

Waktu 90 menit 

Alat  bantu: LCD Projector, lembar kerja dan alat tulis secukupnya 

Langkah 1 (10 menit)

Fasilitator meminta semua peserta mencari informasi praktik baik dan mengidentifikasi 

praktik baik terkait TPB di wilayah masing-masing menggunakan tujuh prasyarat:

Langkah 2 (20 menit)

Peserta mengisi semua kolom (1-10) dalam kertas kerja yang terbagi menjadi tiga 

bagian:

a.  No one Left Behind

b.  Terintegrasi

c.  Pendekatan Berbasis Kemitraan

d.  Pengelolaan Bertingkat

dan memberikan tanda centang pada kolom tersedia

a. Sebelum

b. Pelaksanaan

c. Dampak

Langkah 3 (30 menit)

Peserta menuliskan narasi praktik baik secara sistematis berdasarkan tabel pada kertas 

kerja yang sudah terisi

Langkah 4 (30 menit)

Fasilitator meminta perwakilan peserta untuk mempresentasikan hasil identifikasinya dan 

tulisannya di depan forum pelatihan, lalu mengambil kesimpulan dari hasil diskusi yang 

berkembang. Hasil dari penulisan praktik baik dapat dijadikan faptor pendorong kepada 

daerah yang bersangkuan untuk lebih baik lagi dalam pelaksanaan TPB serta menjadi 

contoh dari daerah lain untuk melakukan hal yang sama sesuai potensi dan kondisi daerah. 

Bahan bacaan 

Delapan Langkah Transfer Inovasi, APEKSI – Transformasi (GIZ), 2016

http://sdgs.bappenas.go.id/strategi-komunikasi-tpbsdgs-untuk-tingkatkan-kesadaran-dan-partisipasi-seluruh-

aktor-pembangunan/

http://www.oecd.org/development/pgd/DevCom_10_Learning_Areas_SDG_Communications.pdf

1

2

3

e.  Akuntabilitas

f.  Dasar Hukum

g. Durasi Program lebih dari    

     2 (dua) tahun keatas

Langkah-

langkah 

Kegiatan 
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1. Tema

2. Poin Penting

2. Gambaran Umum Wilayah

3. Situasi sebelum Praktik Cerdas/Inovasi dilakukan

4. Muncul Praktek/Inovasi Untuk Menjawab Situasi Tersebut

5. Pendekatan dan Strategi yang digunakan untu melaksanakan

6. Dilaksanakan deimana, dengan dukungan siapa, diperuntukan

untuk siapa, berapa lama

7. Output berupa presentase yang diperoleh

8. Tantangan yang dihadapi dan strategi menghadapinya

9. Bagaimana dampak dari inovasi tersebut

10. Peluang Replikasi

*Dana  *Budget  *Tahapa kegiatan

*Prubahan perilaku  *Penghargaan

* Prinsip Praktek Cerdas TPB (1-5: Learning Module Planning to Achieve SDGs, UCLG Learning, 019, 6-7: Tim LOCALISE SDGs Aspac - APEKSI

Lampiran 8.1 Lembar Kerja Identifikasi 

Praktik Baik TPB di daerah 

Format Penulisan Praktik Cerdas TPB

1. Cek List Persyaratan Penulisan Praktek Cerdas

A. No One Left Behind

B. Terintegrasi 

C. Pendekatan Berbasis Kemitraan

D. Pengelolaan Bertingkat 

E. Akuntanbilitas

F. Dasar Hukum

G. Durasi Program lebih 2 Tahun
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MONITORING DAN EVALUASI SERTA 

PELAPORAN PELAKSANAAN TPB DI DAERAH 

BAB 9

Untuk mendapatkan informasi mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan TPB di daerah, perlu ada mekanisme pemantauan (monitoring) dan evaluasi yang 

berbasis data (evidence-based) agar dapat diketahui kinerja pemerintah daerah secara riil dan bisa 

diukur. Kerangka kerja pemantauan yang solid berdasarkan indikator dan statistik dibutuhkan untuk 

proses evaluasi dan penilaian kebijakan dalam rangka memastikan terjadinya akuntabilitas 

pelaksanaan Agenda 2030 di daerah 

Pelaksanaan dan pencapaian TPB dimonitor dan dinilai melalui 232 indikator. Indikator-indikator 

tersebut dapat bersifat disesuakan agar lebih bersifat lokal dan kondisi nyata di daerah. Pada level 

nasional, perlu diperhatikan pengumpulan data level daerah (provinsi) yang dapat menjadi rujukan 

untuk menilai kesuksesan rencana aksi nasional. Untuk mendapatkan data dari tindak lanjut 

pelaksanaan pelokalan TPB di daerah perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

Mengembangkan indikator yang bersifat spesifik di satu daerah

Informasi atau data yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah benar-benar digunakan untuk 

keperluan monitoring dan evaluasi di tingkat nasional 

Mendorong partisipasi pemerintah daerah dan para pihak di tingkat daerah dalam melakukan 

kajian terhadap rencana aksi nasional 

Menggunakan indikator TPB untuk menilai rencana aksi daerah 

Memastikan ada penghargaan untuk capaian di level daerah yang tercermin dari 

dimasukkannya capaian daerah dalam laporan kemajuan pelaksanaan TPB di level nasional 

Indonesia telah melaksanakan proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB di daerah 

berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) No. 7 Tahun 2018 

mengenai Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan. Dalam peraturan ini pemantauan dan evaluasi dimaknai sebagai cara 

untuk mengukur pencaaian target dan memberikan gambaran atas pelaksanaan pencapaian TPB 

baik di level nasional maupun daerah. 

MONITORING  DAN EVALUASI  SERTA PELAPORAN  PELAKSANAAN  TPB DI DAERAH BAB 9
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Tujuan dari pemantauan atau monitoring pelaksanaan RAN TPB adalah 

mengamati perkembangan pencapaian TPB dari waktu ke waktu untuk: 

Mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan

Mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul serta yang akan timbul, agar 

dapat diambil tindakan sedini mungkin

A

B

Sementara tujuan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB adalah:

Memberikan gambaran atas capaian TPB

Menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya 

Memberikan umpan balik bagi perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang 

terkait dengan pelaksanaan TPB

A

B

C

Sementara itu dalam proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan TPB, 

mekanismenya telah diatur sebagai berikut: 

Pemantuan dilakukan setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 

Evaluasi dilakukan setiap satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 

Laporan pemantauan disampaikan selama 15 hari setelah periode semester berjalan dengan 

penjadwalan sebagai berikut: 

A

B

C

Laporan semester pertama (Januari sampai Juni) disampaikan pada tanggal 15 Juli 

Laporan semester kedua (Juli sampai Desember) disampaikan pada tanggal 15 Januari 

Laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB disampaikan setelah satu bulan setelah tahun 

berjalan 
D

Laporan pelaksanaan pencapaian TPB dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari daerah 

otonom Kabupaten dan Kota. Pemerintah provinsi melalui Gubernur akan melaorkan hasil 

pemantauan tingkat daerah tersebut kepada Bappenas selaku Sekretariat SDGs tinbgkat nasional 

yang mekanisme penyampaian hasil laporannya akan disampaikan kepada Kementrian dan lembaga 

terkait. Melalui proses pelaporan berjenjang tersebut diharapkan ada mekanisme pengawasan yang 

berlangsun secara desentralisasi, melibatkan pemangku kepentingan daerah yang bertanggung 

jawab kepada pimpinan daerah masing-masing. Pimpinn daerah memastikan bahwa proses 

pengumpulan data yang akan menjadi bahan laporan dilakukan secara semestinya dan tepat waktu 

sehingga alur pelaporan yang diharapkan akan menjadi bahan untuk Voluntary National Review 

yang dipresentsikan pada acara sidang High Level Political Forum di Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

sebagai bentuk komitmen Indonesia pada pelaksanaan dan pencapaian Agenda 2030 untuk 

Pembangunan Berkelanjutan. 

MONITORING  DAN EVALUASI  SERTA PELAPORAN  PELAKSANAAN  TPB DI DAERAH BAB 9



MELOKALKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) UNTUK MENDORONG PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN TPB  OLEH PEMERINTAH DAERAH 121

Alur informasi pemantauan RAN TPB di tingkat nasional: 

Sementara alur informasi pemantauan/monintoring RAD TPB adalah sebagai berikut:

MONITORING  DAN EVALUASI  SERTA PELAPORAN  PELAKSANAAN  TPB DI DAERAH BAB 9
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Alur pemantauan TPB untuk organisasi non pemerintah 

Mempelajari mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB di daerah 

Memahami proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB berdasarkan 

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 7 Tahun 2018 

Memahami proses pemantauan pelaksanaan TPB di daerah 

Tujuan

Metode Presentasi, diskusi dan Tanya Jawab

Waktu 60 menit 

Alat  bantu: LCD Projector

Langkah 1 (10 menit)

Fasilitator meminta semua peserta mencari informasi praktik baik dan mengidentifikasi 

praktik baik terkait TPB di wilayah masing-masing menggunakan tujuh prasyarat:

Langkah 2 (45 menit)

  Diskusi dan Tanya Jawab  

Langkah-

langkah 

Kegiatan 
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Lampiran 9.1 Form Pemantauan Pelaksanaan TPB untuk Pemerintah 

(berdasarkan matriks 2 RAD)

Program/Kegiatan/

Indikator Kegiatan (1)
Satuan (2)

Target 

Tahunan (3)

2020 2021

Realisasi Semester (3)

2020 2021

I II III IV

Sumber 

Pendanaan   

(6)

Instansi 

Pelaksana 

 (7)

Kegiatan 1 1.1 Indikator 

kegiatan

1.2 Indikator 

kegiatan

Kegiatan 2

Kegiatan 3

2.1 Indikator 

kegiatan

3.1 Indikator 

kegiatan

2.2 Indikator 

kegiatan

3.2 Indikator 

kegiatan

Realisasi Anggaran 

Tahun Berjalan 

(Rp Juta) 

(5)

Program Pemerintah

Indikator 1

Program 1

Formulir ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan TPB dari instansi Pemerintah di daerah. Diisi oleh Bappeda dan dilaporkan 

kepada Gubernur dan Bappenas untuk kepentingan RAD TPB dan evaluasi setiap tahunnya. 

Cara mengisi form: 

Kolom (1) diisi dengan nama program, kegiatan, indikator kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator 

TPB. Data mengacu pada dokumen resmi seperti RPJMN 2020-2024, RKP tahunan, dan Renstra K/L

Kolom (2) diisi satuan untuk mengukur indikator (persentase, unit, rasio, orang)  

Kolom (3) diisi target pencapaian indikator kegiatan tiap tahunnya dengan memasukkan data dari dokumen resmi termutakhir 

Kolom (5) diisi indikasi anggaran yang dihitung selama 5 tahun untuk setiap kegiatan 

Kolom (6) diisi sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun (APBN, APBD, sumber lain yang sah dan tidak 

mengikat) 

Kolom (7) diisi nama K/L atau perangkat daerah yang melaksanakan program tersebut 
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Lampiran 9.2 Form Pemantauan Pelaksanaan TPB untuk Non Pemerintah 

(berdasarkan matriks 3 RAD)

Formulir ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan TPB dari lembaga non Pemerintah di daerah. Diisi oleh lembaga pelaksana 

program dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota yang akan diteruskan kepada Gubernur dan Bappenas untuk kepentingan RAD TPB dan 

evaluasi setiap tahunnya.

 

Cara mengisi form: 

Kolom (1) diisi dengan nama program, kegiatan, indikator kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator 

TPB. Data mengacu pada dokumen resmi seperti RPJMN 2020-2024

Kolom (2) diisi satuan untuk mengukur indikator (persentase, unit, rasio, orang)  

Kolom (3) diisi target pencapaian indikator kegiatan tiap tahunnya dengan memasukkan data dari dokumen resmi termutakhir 

Kolom (4) 

Kolom (5) diisi indikasi anggaran yang dihitung selama 5 tahun untuk setiap kegiatan 

Kolom (6) diisi sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun (donasi, dana hibah, bantuan dari lembaga 

pembangunan, dll) 

Kolom (7) diisi lokasi pelaksanaan kegiatan atau pogram

Kolom (8) diisi nama lembaga pelaksana kegiatan terkait 

Program/Kegiatan/

Indikator Kegiatan (1)
Satuan (2)

Target 

Tahunan (3)

2020 2021

Realisasi Semester (4)

2020 2021

I II III IV

Sumber 

Pendanaan   

(6)

Lokasi 

 (7)

Kegiatan 1 Indikator 

kegiatan

Indikator 

kegiatan

Kegiatan 2

Kegiatan 3

Indikator 

kegiatan

Indikator 

kegiatan

Indikator 

kegiatan

Indikator 

kegiatan

Realisasi Anggaran 

Tahun Berjalan 

(5)

Program Pemangku Kepentingan Lainnya 

Indikator TPB 1

Program 1

Lembaga

Pelaksana

 (8)
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Lampiran 9.3 Formulir Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut 

Tujuan SDGs

Idetifikasi Masalah

Kategori

Rencana Tindak Lanjut
Institusi Pelaksana 

Pemerintah/Non pemerintah

1 2

Deskripsi 

Masalah

3 4

Nama Tujuan 

dan Nama Target 

Sumber daya manusia

Kelembagaan

Keuangan

Regulasi

Operasional

Politik

Lainnya

Form ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai permasalahan yang muncul dan bagaimana pemerintah daerah melakukan 

respon terhadap masalah yang muncul. 

Cara pengisian form: 

Kolom (1) diisi nama tujuan dan target dalam TPB, misalnya Tujuan 1 Tanpa kemiskinan, Target 1.2 Pada 2030 mengurangi 

setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua 

dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Kolom (2) sudah jelas 

Kolom (3) diisi mengenai hambatan atau tantangan yang sesuai dengan tujuan dan target dimaksud. Contoh: Tujuan 1 target 1.2 

Kategori Sumber daya manusia: kurangnya staf di dinas terkait yang menjangkau kelompok miskin di tiap kelurahan 

Kolom (4) diisi dengan rencana untuk merespon hambatan dan tantangan di Kolom (3). Contoh: merekrut staf honorer yang akan 

mengumpulkan data jumlah masyarakat miskin di Kelurahan …… Kecamatan ……… Kabupaten ……… Provinsi …………

Kolom (5) diisi nama lembaga baik pemerintah maupun unsur masyarakat. Contoh: Dinas Permukiman, LSM 



MELOKALKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) UNTUK MENDORONG PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN TPB  OLEH PEMERINTAH DAERAH126

MONITORING  DAN EVALUASI  SERTA PELAPORAN  PELAKSANAAN  TPB DI DAERAH BAB 9

Lampiran 9.4 Formulir Pengisian Evaluasi (berdasarkan matriks 1 RAD) 

Nama Tujuan (1)

Nama Target (2)

Nama 

Indikator (3)

Nama 

Indikator (4)

Sumber

Data (5)

Satuan 

(6)

Baseline 

(7)

Target SDGs 

Tahun 

Berjalan (8)

Capaian TPB 

Tahun 

Berjalan (9)

Status (10)

Formulir ini diisi oleh ……………………………………………… yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan TPB di daerah. 

Cara pengisian form: 

Baris (1) diisi Tujuan dari TPB yang dilaksanakan 

Baris (2) diisi Target dari Tujuan yang dilaksanakan 

Kolom (3) diisi kode indikator TPB yang dilaksanakan 

Kolom (4) diisi nama indikator TPB 

Kolom (5) diisi sumber data yang berasal dari informasi lapangan 

Kolom (6) diisi satuan 

Kolom (7) diisi baseline 

Kolom (8) diisi nama target TPB tahun berjalan 

Kolom (9) diisi target TPB yang dicapai tahun berjalan 

Kolom 10 (Status) diisi:  �     Tercapai (achieved) 

Akan tercapai/membaik (positive change) 

Perubahan negatif/memburuk/perlu perhatian khusus (negative change)
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Lampiran 9.5 Form Pelaporan Best Practices/Pembelajaran Terbaik TPB

Dituliskan dalam format kotk (box) yang mencakup informasi sebagai berikut: 

Nama tujuan dalam TPB

Nama institusi 

Nama program 

Lokasi dan waktu kegiatan 

Latar belakang dan deskripsi kegiatan 

Proses pelaksanaan (strategi, pihak terlibat, penerima manfaat, dll)

Hasil dan dampak 

Tantangan dan pembelajaran 

Peluang replikasi 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Catatan: maksimal satu halaman termasuk grafik, foto, peta lokasi (koordinat), website, dll 



MELOKALKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) UNTUK MENDORONG PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN TPB  OLEH PEMERINTAH DAERAH128

MONITORING  DAN EVALUASI  SERTA PELAPORAN  PELAKSANAAN  TPB DI DAERAH BAB 9

Lampiran 9.6 Form Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi TPB 

Pendahuluan 

Ringkasan Status Pencapaian TPB di Indonesia (Ringkasan narasi dalam 

satu paragraf atas pencapaian setiap Tujuan, matriks status setiap 

pencapaian indikator setiap Tujuan mengacu pada FORM 4)

Tinjauan Status Pencapaian TPB di Indonesia per Tujuan 

a. Keadaan dan kecenderungan (trend) 

b. Tantangan dan pembelajaran 

c. Kebijakan dan strategi 

d. Upaya percepatan pencapaian TPB 

Penutup   

1

2

3

4
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Lampiran 9.7 Form E.17 Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD 
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