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KABAR TPB

HEADLINE

adalah salah satu media informasi
dari program LOCALISE SDGs, sebuah
program kolaborasi UCLG ASPAC dan
APEKSI dengan dukungan pendanaan
dari Uni Eropa, dalam menyampaikan
informasi
terkait
dinamika
pelaksanaan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable
Development Goals (SDGs) kepada
rekan-rekan mitra LOCALISE SDGs
(16 provinsi, 14 kota dan lembagalembaga asosiasi pemerintah daerah),
serta pemerintah daerah non-mitra,
dan aktor non-pemerintah (mitra
media dan masyarakat).
Kabar
TPB
menyampaikan

berupaya
untuk
berbagai informasi

dan pihak-pihak lain yang bekerja
untuk pencapaian pembangunan
berkelanjutan di Indonesia.
Kami mengundang para pembaca
berupa
foto yang dilengkapi dengan
terkait pelaksanaan TPB melalui
email:
knowledge_management@
uclg-aspac.org. Kabar TPB dapat
dan
localise.sdgs

PEMBANGUNAN
EKONOMI
MASYARAKAT
YANG
BERKELANJUTAN
PASCA PANDEMI
COVID-19
Pandemi
COVID-19
telah
berlangsung selama kurang lebih 4
bulan
sejak
pertama
kali
ditemukannya
kasus
positif
COVID-19 di Indonesia pada awal
Maret tahun 2020. Angka kasus
positif COVID-19 yang semakin
meningkat membuat pemerintah
memberlakukan
kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) di berbagai daerah untuk
menekan penyebaran COVID-19.
Dampak dari pembatasan ini
membuat berbagai sektor ekonomi
dan
bisnis
terganggu
yang
mengakibatkan
bertambahnya
tingkat
pengangguran
dan
menurunnya tingkat perekonomian
masyarakat. Dampak lain dari PSBB
adalah terhambat dan tertundanya
pembangunan
infrastruktur
di
berbagai daerah sehingga makin
memperberat upaya pemerintah
untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) yang diluncurkan oleh

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
pada tahun 2015 dengan 17 tujuan,
169 target dan 244 indikator
bertujuan
untuk
mendukung
terciptanya pembangunan yang
menyelaraskan
pertumbuhan
ekonomi, sosial dan lingkungan.
Pertumbuhan ekonomi harus juga
diikuti dengan perbaikan di tatanan
sosial dan terjaganya lingkungan
hidup sehingga tercipta kehidupan
yang lebih baik dan berkelanjutan. Di
antara 17 TPB tersebut terdapat TPB
yang menjadi bagian dari rencana
strategis pemerintah yaitu TPB 9
yang berhubungan dengan industri,
inovasi dan infrastruktur dan TPB 12
yang berhubungan dengan konsumsi
dan produksi yang bertanggung
jawab.

Mendorong Industri,
Inovasi dan Infrastruktur
yang Ramah Lingkungan
di Daerah
Industri dan infrastruktur yang diikuti
dengan inovasi yang bertanggung
jawab merupakan salah satu tujuan
yang strategis dari pembangunan
berkelanjutan.
Industri
yang
produktif
dan
melibatkan
masyarakat serta pelaku Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
terbukti
dapat
membantu
pemerintah
daerah
dalam
memberdayakan masyarakat kecil
dan menggairahkan sektor usaha
UMKM yang
dapat menyerap
banyak tenaga kerja.
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semakin mendorong implementasi
PUG, dan mendorong ayah agar
berperan
dalam
meningkatkan
agensi dari anak perempuannya.

Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang
Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB
4 tentang Pendidikan Berkualitas.
Pencapaian TPB 5 perlu dimulai
sejak perempuan kecil di keluarganya
masing-masing. Berangkat dari
keluarga, kesetaraan gender dan
peningkatan pemimpin perempuan
bermula.
Peran
pemerintah,
termasuk
pemerintah
daerah,

Pembangunan
infrastruktur
di
daerah bertujuan untuk mendorong
pemerataan pembangunan yang
berkeadilan
di
Indonesia.
Pembangunan infrastruktur juga
dapat mendorong semakin lancarnya
arus lalu lintas barang antar daerah
sehingga membuat harga barang
lebih
stabil.
Pembangunan

dapat mempengaruhi pencapaian

Untuk
mendorong
pemulihan
ekonomi pasca pandemi, pemerintah
pusat dan pemerintah daerah perlu
terus mempromosikan kehadiran
industri yang inovatif, ramah
lingkungan dan memberdayakan
masyarakat setempat sehingga
masyarakat dan lingkungan di sekitar
industri juga sama-sama bertumbuh
dan merasakan dampak positif dari
kehadiran industri di wilayah mereka.
Salah satu inovasi yang ramah
lingkungan dan memberdayakan

masyarakat
adalah pengelolaan
sampah
menggunakan
aplikasi
Mountrash6. Selama masa pandemi
COVID-19, sampah lebih banyak
berasal dari rumah tangga7 dan
rumah sakit8. Pengelolaan sampah,
terutama sampah rumah tangga,
menggunakan aplikasi berbasis
android ini memberi pemasukan
tambahan bagi masyarakat dengan
membeli sampah yang dihasilkan
warga
sekaligus
mengedukasi
mereka terkait pemilahan sampah.
Inovasi ini tentu membutuhkan
promosi pemerintah pusat dan
daerah agar penggunaannya meluas
dan dampaknya lebih terasa sebagai
salah satu upaya pemulihan ekonomi
pasca pandemi.

ibu/istri dan pemimpin, juga perlu
diterima dengan tangan terbuka,

teknologi telah berkontribusi pada
pengurangan kertas dan karbon di
Industri perbankan
perusahaan4.
juga memiliki inisiatif terkait
keuangan
yang
mendukung
pembiayaan untuk usaha yang ramah
lingkungan dan sosial, yaitu Inisiatif
Keuangan Berkelanjutan Indonesia
(IKBI)5. Inisiatif ini mendapat dukungan
dari 13 bank yaitu Bank Mandiri, BRI,
BNI BCA, Bank Artha Graha, Bank BJB,
BRI Syariah, Bank Muamalat, CIMB
Niaga, Bank Syariah Mandiri, OCBC
NISP, Maybank Indonesia, dan HSBC
Indonesia.

jamak itu bisa bersinergi dan saling
menguatkan.

Pemberdayaan pemimpin perempuan
di Indonesia, yang terkait erat dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) 5 yaitu kesetaraan gender,
adalah perjuangan yang panjang.
Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat
bersalah berperan sebagai ibu/istri
dan pemimpin.
dalam membuka wawasan anaknya.
Pemerintah perlu menekankan
role model
pemimpin perempuan yang hidup
sebagai pemimpin akan memberikan
pengetahuan yang lebih luas, dan
pengetahuan ini bermanfaat dalam
Pemimpin perempuan perlu melihat
dimilikinya, dan membangun sikap
dimilikinya. Pemimpin perempuan
perlu diberdayakan untuk mampu

(sumber:https://www.freepik.com/free-vector/people-with-environmental-sustainability-concept_3585200.htm#page=2&query=sustainable
&position=10)

Yang kedua, perlunya membantu
perempuan
dewasa
untuk

Pemerintah berperan penting dalam
mendukung
dan
mempermudah
berdirinya industri yang bertanggung
jawab di berbagai bidang melalui
regulasi-regulasi terkait. Industri yang
bertanggung jawab bukan hanya
industri yang menguntungkan dari sisi
ﬁnansial dan ekonomi tapi juga industri
yang
dapat
memberdayagunakan
masyarakat setempat serta memiliki
teknologi yang ramah lingkungan atau
tidak mencemari lingkungan dalam
kegiatan industrinya. Penggunaan energi
baru dan terbarukan serta pengolahan
limbah yang terpadu merupakan bagian
dari industri yang bertanggung jawab
yang dapat mendukung keselarasan
pertumbuhan lingkungan hidup di
tempat industri berada dan melakukan
aktivitas bisnisnya. Industri yang telah
berinovasi dan memperhatikan aspek
sosial dan lingkungan terbukti dapat
membantu
perusahaan
dalam
melakukan eﬁsiensi biaya operasional,
misalnya industri kelapa sawit yang
memiliki sertiﬁkat RSPO (Roundtable on
Sustainable Palm Oil). Sertiﬁkat ini
diberikan kepada perusahaan kelapa
sawit yang dalam operasionalnya
memininimalkan
dampak
negatif
terhadap lingkungan dan masyarakat.
Industri perbankan juga memiliki
kebijakan
untuk
mendukung
pembiayaan industri ramah lingkungan
seperti yang dilakukan Bank BRI melalui
komitmen untuk membiayai perusahaan
kelapa sawit yang telah memiliki
sertiﬁkat lingkungan seperti ISPO
(Indonesian Sustainable Palm Oil) dan
RSPO. Bank BNI juga memiliki kebijakan
untuk membiayai perusahaan yang
menghasilkan sumber energi terbarukan
dari aliran air1. Upaya mendukung
pencapaian TPB 9 juga dilakukan Bank
BRI melalui program pemberdayaan
UMKM dan pemberian kredit yang
mudah dan murah untuk para
pengusaha UMKM2.
Sementara itu
praktik berkelanjutan dilakukan juga
oleh Bank Mandiri yang membuat
lubang biopori di kantor pusat Bank
Mandiri di Jakarta dan melakukan
penghematan listrik serta pengurangan
pengunaan kertas setiap tahunnya3.
Bank BCA melalui pemanfaatan

Sumber:
1. https://www.bni.co.id/LaporanKeberlanjutan
2. https://www.bri.co.id/Laporankeberlanjutan
3. https://www.bankmandiri.co.id/sustainabilityreport
4. https://www.bca.co.id/Sustainabilityreport
5.https://www.bankbjb.co.id/tentang/eng/berita-dan-media/berita/2019-11-28-023-platform-industri-keuangan-berkelanjutan-di-indonesia-didukung-13-bank-besar-untuk-dorong-pembiayaan-ramahlingkungan-dan-sosial
6. https://ekonomi.bisnis.com/read/20200511/257/1238656/daur-ulang-sampah-meraup-penghasilan-di-masa-pandemi-covid-19
7. Ibid
8. https://news.detik.com/berita/d-4974825/kementerian-klhk-limbah-medis-covid-19-prioritas-dimusnahkan-segera

Walikota Surabaya. Pemerintah
perlu melengkapi pendekatan dalam
upaya kesetaraan gender, dengan
sosialisasi terhadap peran ayah dalam
pengembangan calon pemimpin
perempuan.
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daerah perlu mendorong kebijakan
yang sama untuk mendukung pola
konsumsi dan produksi yang
bertanggung
jawab
sesuai
karakteristik
di
daerahnya
masing-masing.

Walikota Surabaya. Pemerintah
perlu melengkapi pendekatan dalam
upaya kesetaraan gender, dengan
sosialisasi terhadap peran ayah dalam
pengembangan calon pemimpin
perempuan.
Yang kedua, perlunya membantu
perempuan
dewasa
untuk
dimilikinya. Pemimpin perempuan
perlu diberdayakan untuk mampu
dimilikinya, dan membangun sikap
Pemimpin perempuan
perludimelihat
infrastruktur
yang merata
berbagai
daerah dapat memberikan dampak
positif dan mempercepat tercapainya
sebagai
pemimpinpusat
akandan
memberikan
TPB.
Pemerintah
pemerintah
pengetahuan
yang
lebih
luas, dan
daerah memiliki peran strategis
untuk
pengetahuanpotensi
ini bermanfaat
dalam
melihat
pembangunan
infrastruktur di berbagai daerah
dalam membuka
anaknya.
khususnya
daerah wawasan
yang tergolong
masih
Pemerintah perlu menekankan
tertutup dan tertinggal.
role model
Bank
sebagai
lembaga
pemimpin
perempuan
yang keuangan
hidup
intermediary
memiliki
peran
bersalah berperan
sebagai
ibu/istri
mewujudkan
terciptanya
pembangunan
dan pemimpin. melalui pembiayaan
berkelanjutan
infrastruktur
dan
industri
yang
Pemberdayaan pemimpin
perempuan
bertanggung
jawab.
Bank
harus
di Indonesia, yang
terkait erat
dengan
mengalokasikan
pembiayaannya
untuk
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
mendukung
proyek-proyek
(TPB) 5 yaitu
kesetaraaninfrastruktur
gender,
adalahmemiliki
perjuangan
yang besar
panjang.bagi
yang
manfaat
Pencapaian TPB
5 ini menjadi
kehidupan
masyarakat
dansangat
tetap
memperhatikan
faktor
lingkungan
dapat mempengaruhi
pencapaian
dalam
pembangunannya.
Berbagai
lembaga nasional dan internasional
Tanpa Kemiskinan,
3 tentang
non-pemerintah
jugaTPB
mendukung
bank
Kehidupan
Sehat
Sejahtera
dan TPB
untuk berperan aktif dalam memberikan
4 tentang Pendidikan
pembiayaan
ke sektor Berkualitas.
yang dapat
Pencapaian
TPB
5 perlu
dimulai
mendukung
pembangunan
sejak perempuan kecil di keluarganya
berkelanjutan termasuk untuk proyek
masing-masing. Berangkat dari
infrastruktur
dan
industri
yang
keluarga, kesetaraan gender dan
bertanggung
jawab.
peningkatan pemimpin perempuan
bermula.
Peran
pemerintah,
Keselarasan
kebijakan
antara
termasuk daerah
pemerintah
daerah,
pemerintah
dengan pemerintah
pusat merupakan faktor penting untuk
semakin mendorong implementasi
mengakselerasi
pembangunan
PUG, dan mendorong
ayahCOVID-19.
agar
berkelanjutan
dan pemulihan
berperan
dalam
meningkatkan
pemerintah daerah dapat membantu
agensi dariekonomi
anak perempuannya.
pemulihan
masyarakat pasca
pandemi
COVID-19
dengan
ibu/istri dan pemimpin, juga perlu
memfokuskan ulang pengalokasian
diterima dengan tangan terbuka,
anggaran, selain untuk COVID-19, juga
untuk
sektor-sektor
jamak itu
bisa bersinergipengembangan
dan saling
UMKM
dan
menguatkan. bantuan pendidikan dan
kesehatan untuk masyarakat yang

kurang mampu atau terkena dampak
dari pandemi COVID-19. pemerintah
daerah dapat berperan aktif untuk
membantu pemulihan ekonomi
masyarakat di daerah melalui
berbagai kebijakan dan aksi yang
strategis
seperti
memberikan
pelatihan wirausaha kepada sektor
UMKM dan membantu membuka
pasar bagi UMKM, pemberian
beasiswa pendidikan dan stimulus
pendidikan
lainnya
kepada
masyarakat di daerah yang terkena
dampak
COVID-19,
serta
memberikan layanan kesehatan yang
terjangkau kepada masyarakat kecil.

Pentingnya Mendorong
Konsumsi dan Produksi
yang Bertanggung
Jawab
Penggunaan pakaian atau barang
yang dapat didaur ulang bisa menjadi
alternatif dan solusi bagi terciptanya
lingkungan yang lebih bersih. Saat ini
banyak perusahaan ritel dan
perusahaan
makanan
mulai
menerapkan kebijakan pengurangan
penggunaan sampah plastik dalam
aktivitas bisnisnya. Beberapa rumah
makan dan kafe mulai mengganti
sedotan plastik dengan sedotan dari
stainless steel atau dengan sedotan
yang terbuat dari bahan makanan
yang dapat sekaligus dimakan oleh
konsumen, peritel juga mulai
melarang penggunaan plastik sekali
pakai kepada konsumen, dan
berbagai
kebijakan
lain
dari
perusahaan untuk turut mendukung
pola konsumsi dan produksi yang
bertanggung jawab. Pemerintah

Produksi yang bertanggung jawab
dapat diartikan sebagai proses
menghasilkan barang secara eﬁsien
dengan mengupayakan penggunaan
bahan yang dapat didaur ulang guna
mengurangi
sampah
sekaligus
menjawab ancaman keterbatasan
sumber bahan pokok di masa yang
akan datang. Masyarakat juga perlu
diedukasi untuk dapat memenuhi
kebutuhan makanannya dengan
mengolah makanan dari hasil kebun
dan lahan yang selama ini terabaikan.
Praktik konsumsi dan produksi yang
bertanggung
jawab
dapat
memberikan dampak yang positif
bagi keberlanjutan kehidupan di
masa yang akan datang terutama di
tengah jumlah populasi masyarakat
yang terus bertambah.
Bank juga perlu berperan aktif untuk
terciptanya konsumsi dan produksi
yang bertanggung jawab. Bank
merupakan
lembaga
keuangan
dimana sekitar 60% lebih uang
berputar untuk menopang likuiditas
bagi perusahaan-perusahaan. Bank
dapat mendorong nasabahnya untuk
dapat memenuhi pola bisnis yang
mengadopsi konsumsi dan produksi
yang bertanggung jawab apabila
ingin mendapat layanan yang lebih
tinggi atau bank dapat memberikan
stimulus tertentu kepada nasabah
yang memenuhi prinsip konsumsi
dan produksi yang bertanggung
jawab.
Adapun
berdasarkan
pedoman yang dikeluarkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan9, Bank
sebagai bagian dari Lembaga Jasa
Keuangan wajib memberikan fasilitas
kredit kepada kegiatan usaha
berkelanjutan. Kegiatan tersebut,
merujuk pada 12 Kegiatan Usaha
Berwawasan Lingkungan (KUBL)10
adalah:
1. Energi Terbarukan
2. Eﬁsiensi Energi
3. Pencegahan dan Pengendalian
Polusi
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sumber:
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
10. https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Teknis-Penerapan-Keuangan-Berkelanjutan-bagi-Sektor-Perbankan/Pedoman%20Teknis%20Bagi%20Bank%
20terkait%20Implementais%20POJK%20Nomor%2051%202017.pdf
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Pemimpin perempuan perlu melihat
dimilikinya, dan membangun sikap

dimilikinya. Pemimpin perempuan
perlu diberdayakan untuk mampu
Yang kedua, perlunya membantu
perempuan
dewasa
untuk

Walikota Surabaya. Pemerintah
perlu melengkapi pendekatan dalam
upaya kesetaraan gender, dengan
sosialisasi terhadap peran ayah dalam
pengembangan calon pemimpin
perempuan.
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sebagai pemimpin akan memberikan
pengetahuan yang lebih luas, dan
pengetahuan ini bermanfaat dalam

Sumber:
11. Ibid
12. http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/sdgs/detail/12-konsumsi-dan-produksi-yang-bertanggung-jawab

Strategi
pembangunan
pasca
pandemi
COVID-19
sebaiknya
diarahkan untuk membangun sisi
sosial dari masyarakat terlebih
dahulu karena masyarakat sangat
merasakan dampak dari pandemi
COVID-19
terhadap
kehidupan
ekonomi mereka. Pembangunan
dapat dilakukan oleh pemerintah
daerah dengan menciptakan sumber
aktivitas usaha di tengah-tengah
masyarakat seperti menggalakkan
sektor UMKM, mendidik masyarakat
produktif untuk dapat menjadi
perawat atau tenaga kesehatan dan
mempermudah perijinan untuk
memulai
usaha.
Pembangunan
infrastruktur yang sedang berjalan
juga harus segera dituntaskan
terutama yang berhubungan dengan
infrastruktur untuk masyarakat di
daerah tertinggal dan tertutup
sehingga masyarakat dapat segera
mendapat akses ekonomi secara
cepat dan murah. Pemerintah daerah

dalam membuka wawasan anaknya.
Pemerintah perlu menekankan
role model
pemimpin perempuan yang hidup

Pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha harus bersama-sama dan
bersinergi mendukung terciptanya
pembangunan yang berkelanjutan.
Pemerintah melalui kebijakan dan
regulasi perlu mengatur dan
mendukung terciptanya industri
yang
bertanggung
jawab,
infrastruktur yang merata dan
mengakomodasi
kebutuhan
di
daerah yang masih tertinggal dan
mempermudah izin investasi untuk
industri yang bertanggung jawab.
Masyarakat
perlu
turut
berpartisipasi secara mandiri dan
aktif untuk mendukung kebijakan
pemerintah
yang
mendorong
terciptanya
pembangunan
berkelanjutan dan memberikan
dampak positif bagi kehidupan
manusia beserta alam di masa yang
akan datang. Hal ini dapat dilakukan
dengan cara menciptakan konsumsi
yang bertanggung jawab atau tidak
berlebihan dalam mengkonsumsi
makanan, mengupayakan perilaku
daur ulang yang sehat dan higienis,
serta tidak mencemari lingkungan.
Dunia usaha dapat membantu
pemerintah
untuk
mengurangi

bersalah berperan sebagai ibu/istri
dan pemimpin.

Peran Pemerintah,
Masyarakat dan
Dunia Usaha

Pemberdayaan pemimpin perempuan
di Indonesia, yang terkait erat dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) 5 yaitu kesetaraan gender,
adalah perjuangan yang panjang.
Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat

Pemerintah daerah juga dapat
memberikan
stimulus
kepada
industri dan masyarakat yang telah
menerapkan dan mengkampanyekan
konsumsi dan produksi yang
bertanggung jawab.

Para ahli memprediksi bila pandemi
COVID-19 akan berlangsung selama
dua hingga tiga tahun. Kondisi ini
berarti kehidupan normal dengan
penerapan protokol kesehatan akan
terus dilakukan selama masa
pandemi COVID-19. Pembatasan
aktivitas
usaha
mulai
dari
perhotelan, transportasi, rumah
makan dan berbagai sektor industri
lainnya tentu dapat berdampak pada
penurunan nilai ekonomi usaha.
Untuk dapat mempertahankan
pembangunan
ekonomi
yang
berkelanjutan di tengah masa
pandemi COVID-19, maka diperlukan
strategi yang baik dan terarah
sehingga
masyarakat
dapat
menikmati buah dari pembangunan,
pada
saat
yang
bersamaan
lingkungan hidup dapat terus terjaga.

dapat mempengaruhi pencapaian

2. Menggalakkan penggunaan
teknologi bersih untuk
meningkatkan eﬁsiensi penggunaan
sumber daya dan mengurangi
limbah

6. Meningkatkan penanganan
kerusakan lingkungan akibat
pembangunan.

Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang
Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB
4 tentang Pendidikan Berkualitas.
Pencapaian TPB 5 perlu dimulai
sejak perempuan kecil di keluarganya
masing-masing. Berangkat dari
keluarga, kesetaraan gender dan
peningkatan pemimpin perempuan
bermula.
Peran
pemerintah,
termasuk
pemerintah
daerah,

1. Inventarisasi dan sinkronisasi
kebijakan dan sektor-sektor
prioritas terkait dengan pola
konsumsi dan produksi
berkelanjutan

5. Pengembangan peraturan dan
standar pelayanan publik dalam
penerapan pola konsumsi
berkelanjutan

Strategi Pembangunan
Berkelanjutan Pasca
Pandemi COVID-19 yang
Dapat Diambil oleh
Pemerintah Daerah

semakin mendorong implementasi
PUG, dan mendorong ayah agar
berperan
dalam
meningkatkan
agensi dari anak perempuannya.

Pemerintah daerah melalui kebijakan
otonomi daerah dapat mengarahkan
setiap industri untuk mengakomodasi
prinsip konsumsi dan produksi yang
bertanggung jawab melalui tambahan
syarat
dalam
berinvestasi
yang
memenuhi aspek konsumsi dan produksi
yang bertanggung jawab. Strategi
pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta
dapat dijadikan acuan12 .
Strategi
tersebut terdiri dari:

4. Pengembangan standar produk
ramah lingkungan yang terukur

pengangguran, menambah tenaga
kerja produktif dari masyarakat dan
menciptakan
produksi
yang
bertanggung
jawab
kepada
masyarakat.

ibu/istri dan pemimpin, juga perlu
diterima dengan tangan terbuka,

Pembiayaan untuk usaha terkait
konsumsi dan dan produksi yang
bertanggung jawab tercakup dalam
KUBL 2 (Eﬁsiensi Energi), KUBL 4
(Pengelolaan Sumber Daya Hayati dan
Penggunaan Lahan Yang Berkelanjutan),
KUBL (Pengelolaan Air dan Air Limbah
Berkelanjutan), KUBL 9 (Produk Yang
Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber
Daya Dan Menghasilkan Sedikit Polusi
(Ecoeﬃcient)11.

3. Penyebaran informasi
ketersediaan produk ramah
lingkungan bagi
konsumen/masyarakat
mengenai manfaat produk
tersebut

jamak itu bisa bersinergi dan saling
menguatkan.

Hayati dan Penggunaan Lahan yang
Berkelanjutan
5. Konservasi Keanekaragaman Hayati
Darat dan Air
6. Transportasi Ramah Lingkungan
7. Pengelolaan Air dan Air Limbah
yang Berkelanjutan
8. Adaptasi Perubahan Iklim
9. Produk yang Dapat Mengurangi
Penggunaan Sumber Daya dan
Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi
(Ecoeﬃcient)
10. Bangunan Berwawasan Lingkungan
yang Memenuhi Standar atau
Sertiﬁkasi yang Diakui Secara
Nasional, Regional, atau
Internasional
11. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan
Lain yang Berwawasan Lingkungan
Lainnya
12. Kegiatan UMKM.

juga dapat mendorong pengaplikasian teknologi yang berbasis virtual dalam
Walikota produksi
Surabaya. danPemerintah
mendukung
pemasaran produk-produk masyarakat sehingga
perlu melengkapi
pendekatan
dalam bisnisnya dalam kondisi pembatasan sosial
masyarakat
dapat melakukan
aktivitas
upaya
kesetaraan
gender, dengan
akibat
pandemi
COVID-19.
sosialisasi terhadap peran ayah dalam
Sinergi
pemerintah pusat,
pengembangan
calon pemerintah
pemimpin daerah dan bank menjadi sangat penting
untuk
mendukung
terciptanya
pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan,
perempuan.
regulasi dan syarat serta stimulus yang diberikan kepada industri dan masyarakat
Yang kedua, perlunya membantu
yang telah atau akan mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam
perempuan
dewasa
untuk
aktivitas usahanya. Melalui sinergi dan koordinasi yang baik antara para pemangku
kepentingan,
pemulihan
ekonomi pasca pandemi COVID-19 dapat diakselerasi
dimilikinya.upaya
Pemimpin
perempuan
melalui
pencapaian
TPB
di
perlu diberdayakan untuk Indonesia
mampu yang pada akhirnya berdampak pada
kesejahteraan masyarakat yang terus membaik dengan didukung lingkungan hidup
yang
bersih dandan
asri. membangun sikap
dimilikinya,

Kontributor Tamu:
Trioksa Siahaan, Kepala Divisi Konsultansi dan
Asesmen Lembaga Pengembangan Perbankan
Indonesia (LPPI), dapat dihubungi melalui emai:
trioksas@gmail.com

LIPUTAN
KHUSUS
Pemimpin
perempuan
perlu melihat

ASIA PACIFIC FORUM FOR SUSTAINABLE
sebagai pemimpin akan memberikan
DEVELOPMENT
2020
pengetahuan yang lebih luas, dan
pengetahuan ini bermanfaat dalam

dalam membuka wawasan anaknya.
Pemerintah perlu menekankan
role model
pemimpin perempuan yang hidup
bersalah berperan sebagai ibu/istri
dan pemimpin.
Pemberdayaan pemimpin perempuan
di Indonesia, yang terkait erat dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) 5 yaitu kesetaraan gender,
adalah perjuangan yang panjang.
Laporan Asia Pasiﬁc on SDG Partnership 2020
Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat
(sumber:www.unescap.org)
mempengaruhi
Asiadapat
Paciﬁc
Forum for pencapaian
Sustainable
Development (APFSD) atau Forum
Tanpa Kemiskinan,
3 tentang
Asia-Pasiﬁk
untuk TPB
Pembangunan
Kehidupan
Sehat
Sejahtera
TPB
Berkelanjutan adalah forum dan
tahunan
4
tentang
Pendidikan
Berkualitas.
antarpemerintah dan platform regional
Pencapaian
TPB 5dan
perlumembantu
dimulai
yang
mendukung
sejak perempuan kecil di keluarganya
negara-negara
yang
berada
di
masing-masing. Berangkat dari
Asia-Pasiﬁk
dalam
melaksanakan
keluarga, kesetaraan gender dan
Agenda
Global 2030.
APFSDperempuan
menyajikan
peningkatan
pemimpin
perspektif
regional
terkait
implementasi
bermula.
Peran
pemerintah,
Agenda
2030 melalui
identiﬁkasi
tren
termasuk
pemerintah
daerah,
regional,
mengkonsolidasikan
dan
membagikan
praktik
dan
pelajaran
semakin mendorong implementasi
terbaik
tersebut.
PUG, dari
dan tren
mendorong
ayahSebagai
agar
penyelenggara,
Lembagameningkatkan
PBB untuk
berperan
dalam
Bidang
Sosial
dan anak
Ekonomi
di Asia-Pasiﬁk
agensi
dari
perempuannya.
(UNESCAP) memutuskan melaksanakan
ibu/istri
daninipemimpin,
juga format
perlu
forum
tahunan
menggunakan
diterima
dengan
tangan terbuka,
daring
untuk
merespon
pandemi
COVID-19, pada tanggal 20 Mei 2020
jamaktema
itu bisa
bersinergi dan
saling
dengan
“Accelerating
Action
for
menguatkan.
and Delivery of the 2030 Agenda in Asia
and the Paciﬁc.” Forum terbagi menjadi
tiga sesi utama, yaitu pembukaan,
pembahasan perspektif regional guna
mempercepat pencapaian TPB yang di

dalamnya
terdapat
update
pencapaian TPB dari tiap negara
setelah 5 tahun pelaksanaan TPB,
serta enam titik masuk (entry point)
untuk mengakselerasi pencapaian
TPB. Sesi terakhir menghubungkan
dimensi global, regional dan lokal
yang dimiliki oleh Agenda Global
2030,
termasuk
pembahasan
Voluntary National Review dari
negara-negara di Asia-Pasiﬁk yang
sedang menyusun dokumen ini.
Pada sesi pembuka, disebutkan
bahwa
berdasarkan
laporan
perkembangan pelaksanaan TPB,
jalan yang harus ditempuh oleh
Asia-Pasiﬁk masih panjang untuk
mencapai target TPB. Pencapaian
yang cukup menggembirakan antara
lain pada TPB 9 Industri, Inovasi dan
Infrastuktur, TPB 10 Berkurangnya
Kesenjangan, TPB 11 Kota dan
Pemukiman Yang Berkelanjutan,
serta TPB 14 Ekosistem Lautan.
Sementara beberapa TPB lainnya
mengalami kemunduran, seperti TPB
12 Konsumsi dan Produksi Yang
Bertanggung Jawab dan TPB 13
Penanganan Perubahan Iklim.

Peserta AFPSD sedang memberikan progres pelaksanaan TPB
pada sesi 2 (sumber: Youtube.com)

Terkait pelaksanaan TPB selama
masa pandemi COVID 19, disebutkan
bahwa kehadiran pandemi sebaiknya
jangan dilihat sebagai halangan
untuk pengembangan pelaksanaan
TPB karena sebelum terjadi pandemi,
seluruh negara di dunia memang
sudah perlu mengambil aksi
akselerasi pelaksanaan TPB di negara
masing-masing.
Forum
juga
menyebutkan
beberapa
kecenderungan yang perlu menjadi
perhatian
negara-negara
Asia,
seperti
kesetaraan
gender,
perkembangan Artiﬁcial Intelligence
yang
sudah
digunakan
oleh
negara-negara Eropa, ketersediaan
fasilitas dan teknologi yang cukup
untuk pendidikan, dan isu perubahan
iklim.
Setiap
negara
mendapatkan
kesempatan untuk melaporkan
perkembangan pelaksanaan TPB di
negara masing-masing pada sesi
kedua. Delegasi dari Australia
menyebutkan
bahwa
mereka
menjadi negeri pertama yang
melaksanakan original peer review
dari pelaksanaan TPB. Sementara
Malaysia
menyatakan
mereka
sedang
berusaha
untuk
mengakselerasi TPB 12 dan 14 dan
bertekad untuk mengejar target
pelaksanaan
TPB.
Pakistan
menyatakan
pelaksanaan
TPB
sedang mengalami ketertinggalan.
Delegasi Indonesia dalam forum
menyatakan
bahwa
pandemi
COVID-19
menjadi
tantangan
tersendiri dalam pelaksanaan TPB
dan mendorong seluruh negara
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Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia berhasil menumbuhkan
gerakan kemanusiaan pada berbagai belahan dunia termasuk di kawasan
Asia-Pasiﬁk. Dengan angka kasus COVID-19 di Kawasan Asia-Pasiﬁk, WHO
menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 di Asia-Pasiﬁk masih jauh dari tahap
selesai. Ini berarti seluruh negara di Asia-Pasiﬁk harus bersiap menangani
COVID-19 untuk beberapa bulan bahkan tahun ke depan.
Pemberdayaan pemimpin perempuan
di Indonesia, yang terkait erat dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) 5 yaitu kesetaraan gender,
adalah perjuangan yang panjang.
Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat

Kebutuhan dasar untuk penanganan COVID-19 seperti masker, APD dan alat
pengukur suhu tubuh tentunya sangat tinggi, dan belum tentu semua negara
dapat memenuhi kebutuhan tersebut. UCLG ASPAC bersama beberapa
anggotanya kemudian berinisiatif membuat gerakan solidaritas untuk
menolong sesama anggota yang membutuhkan kebutuhan dasar penanganan
COVID-19. Kota Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang merupakan
anggota aktif dari UCLG ASPAC baru saja mengirimkan bantuan berupa 100.000
disposable face mask ke beberapa pemerintah daerah di Indonesia, diantaranya
untuk Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, dan Provinsi DKI Jakarta (40.000
masker). DKI Jakarta sebagai episentrum COVID-19 di Indonesia juga telah
menerima bantuan disposable face mask pada bulan Juni 2020 lalu dari
beberapa kota di RRT, antara lain dari Kota Haikou sebanyak 50.000 buah, Kota
Xi’an sebanyak 20.000 buah dan Kota Yiwu sebanyak 10.000 buah.
bersalah berperan sebagai ibu/istri
dan pemimpin.
dalam membuka wawasan anaknya.
Pemerintah perlu menekankan
role model
pemimpin perempuan yang hidup

sebagai pemimpin akan memberikan
pengetahuan yang lebih luas, dan
pengetahuan ini bermanfaat dalam
Pemimpin perempuan perlu melihat
dimilikinya, dan membangun sikap

dimilikinya. Pemimpin perempuan
perlu diberdayakan untuk mampu
Yang kedua, perlunya membantu
perempuan
dewasa
untuk
Walikota Surabaya. Pemerintah
perlu melengkapi pendekatan dalam
upaya kesetaraan gender, dengan
sosialisasi terhadap peran ayah dalam
pengembangan calon pemimpin
perempuan.
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SOLIDARITAS UCLG ASPAC UNTUK PEMDA
DI INDONESIA DALAM MERESPON
COVID-19

dapat mempengaruhi pencapaian

Sesi terakhir membahas mengenai
pelaporan nasional terkait pelaksanaan
TPB yang dilakukan secara sukarela,
atau dikenal dengan istilah Voluntary
National Report (VNR). Pelaporan ini
dilaksanakan tiap tahun dan untuk 2020
terdapat enam negara di Asia-Pasiﬁk
yang sedang menyusun VNR untuk

Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang
Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB
4 tentang Pendidikan Berkualitas.
Pencapaian TPB 5 perlu dimulai
sejak perempuan kecil di keluarganya
masing-masing. Berangkat dari
keluarga, kesetaraan gender dan
peningkatan pemimpin perempuan
bermula.
Peran
pemerintah,
termasuk
pemerintah
daerah,

Forum
menyimpulkan
bahwa
diperlukan
perhitungan
terhadap
dampak COVID-19 terhadap realisasi
Agenda Global 2030 ini. Pada forum ini,
UNESCAP meluncurkan laporan Asia
Paciﬁc SDG Partnership 2020 dengan
tema Fast-tracking the SDGs: Driving
Asia-Paciﬁc Transformation. Laporan ini
berisikan informasi terkait dialog TPB di
level regional dan global dan
pelaksanaan TPB yang berlangsung di
tingkat nasional dan regional. Melalui
laporan ini, UNESCAP juga mengajak
pemerintah dan seluruh pemangku
kepentingan untuk menyelaraskan
upaya penanganan pandemi COVID-19
dan strategi pemulihannya melalui
pencapaian TPB serta memberikan
arahan untuk langkah kedepan.

Pada bagian penutup, disampaikan bahwa pandemi COVID-19 telah
mempengaruhi sektor ekonomi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan TPB.
Akan tetapi di sisi lain, TPB sebagai Agenda Global tetap perlu juga dijaga
pelaksanaannya, sehingga kerjasama multilateral di tingkat regional menjadi
langkah yang harus diambil. Identiﬁkasi aksi akselerasi perlu dilakukan agar
terjadi perubahan yang lebih baik setelah pandemi dengan memperhatikan
dampak perubahan iklim dan ketangguhan bencana. (SAS, ADS)
semakin mendorong implementasi
PUG, dan mendorong ayah agar
berperan
dalam
meningkatkan
agensi dari anak perempuannya.

• Strengthening human
well-being and capabilities
(Memperkuat kesejahteraan
manusia dan kemampuan yang
dimilikinya)
• Shifting sustainable and Just
economies (Beralih ke ekonomi
yang adil dan berkelanjutan)
• Building food systems and
nutrition patterns
(Membangun pola nutrisi dan
sistem pangan)
• Achieving energy
decarbonization and Universal
access to energy (Mencapai
dekarbonisasi energi dan akses
energi universal)
• Promoting sustainable urban
and peri-urban development
(Mempromosikan
pembangunan perkotaan dan
wilayah peri-urban)
• Securing the global
environmental commons
(Mengamankan kepedulian
lingkungan global).

ibu/istri dan pemimpin, juga perlu
diterima dengan tangan terbuka,

Adapun beberapa entry point yang
dibahas
untuk
mengakselerasi
pencapaian TPB, yaitu:

kedua kalinya. Beberapa negara berbagi pengalaman bagaimana mereka
menyusun VNR, seperti Bangladesh yang melibatkan pemangku kepentingan
lokal dalam penyusunan VNR. Malaysia menyebutkan bahwa VNR sudah
disusun oleh Kota Shah Alam dan menjadi kota pertama di Malaysia yang
menyusun VNR dan akan disampaikan pada forum tingkat tinggi TPB, yaitu High
Level Political Forum on Sustainable Development Goal. India dan Indonesia
pertama kali menyusun VNR pada tahun 2017 dan Indonesia pada tahun 2019
juga menyusun VNR. Tantangan yang dihadapi pada tahun 2017 terletak pada
pengumpulan data sehingga pada tahun 2019 dilakukan penerapan strategi
berupa sinkronisasi data perlindungan sosial dan pendidikan.
jamak itu bisa bersinergi dan saling
menguatkan.

untuk melakukan kerja sama multi pihak
dan kerjasama internasional dalam
pelaksanaan TPB selama pandemi ini.

Bantuan dari anggota UCLG ASPAC di Republik Rakyat Tiongkok untuk anggota di Indonesia (sumber:uclg-aspac.org)

Aktivitas lain sebagai bentuk solidaritas UCLG ASPAC terhadap pemda di Indonesia
Walikota
Surabaya.
dan
di Asia-Pasiﬁk
adalahPemerintah
berupa forum berbagi pengalaman berupa praktik cerdas
perlu
melengkapi
pendekatan
dan
inovasi
antar anggota
UCLGdalam
ASPAC dalam penanganan COVID-19. Forum berbagi
upaya kesetaraan
gender,
dengan
pengalaman
ini telah
dilakukan
sejak awal April 2020 setiap minggu, dilakukan
sosialisasi
terhadap
peran
ayah dalam
secara
virtual
berupa
web-shares
dan mengangkat beragam tema penting dalam
pengembangan
calon tidak
pemimpin
penanganan
COVID-19,
hanya soal pengelolaan, namun juga soal ekonomi,
perempuan.tata kelola pemerintahan, inovasi ekonomi digital, strategi refocussing
pendidikan,
Yang kedua,
perlunya membantu
anggaran
dan reprogramming,
isu gender, pemberdayaan pemuda serta komitmen
perempuan daerah
dewasa
untuk TPB.
pemerintah
dalam pencapaian
dimilikinya. Pemimpin perempuan
perlu diberdayakan untuk mampu
dimilikinya, dan membangun sikap
Pemimpin perempuan perlu melihat
sebagai pemimpin akan memberikan
pengetahuan yang lebih luas, dan
pengetahuan ini bermanfaat dalam
dalam membuka wawasan anaknya.
Pemerintah perlu menekankan
role model
pemimpin perempuan yang hidup
bersalah berperan sebagai ibu/istri
dan pemimpin.
Pemberdayaan pemimpin perempuan
di Indonesia, yang terkait erat dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) Web-shares
5 yaitu
kesetaraan
gender,
E-banner
UCLG ASPAC
(sumber: uclg-aspac.org)
adalah perjuangan yang panjang.
Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat
Web-shares yang bergantian disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris
telah diikuti pencapaian
oleh setidaknya 1.950 peserta yang berasal dari
dapat ini
mempengaruhi
pemerintahan, akademisi, praktisi, CSO dan media serta beberapa negara seperti
Tanpa Kemiskinan,
TPBdan3 Selandia
tentang Baru, selain Indonesia. Adapun presentasi dan
Malaysia,
Korea Selatan
Kehidupan
Sehat tersebut
Sejahteradapat
dan TPB
rekaman
sesi-sesi
diakses di website UCLG ASPAC. (SAS, ADS)
4 tentang Pendidikan Berkualitas.
Pencapaian TPB 5 perlu dimulai
sejak perempuan kecil di keluarganya
masing-masing. Berangkat dari
keluarga, kesetaraan gender dan
peningkatan pemimpin perempuan
bermula.
Peran
pemerintah,
termasuk
pemerintah
daerah,
semakin mendorong implementasi
PUG, dan mendorong ayah agar
berperan
dalam
meningkatkan
agensi dari anak perempuannya.
ibu/istri dan pemimpin, juga perlu
diterima dengan tangan terbuka,
jamak itu bisa bersinergi dan saling
menguatkan.

Web-shares 12: The Strategic Cooperation between Indonesia and South Korea in Local Level (sumber: uclg-aspac.org)

KABAR DAERAH

SMART CITY
BERBASIS DESA
DI BANYUWANGI
Smart city merupakan konsep kota
yang
telah
mengintegrasikan
teknologi informasi dan komunikasi
dalam tata kelola sehari-hari, dengan
tujuan untuk meningkatkan eﬁsiensi,
memperbaiki pelayanan publik, dan
meningkatkan kesejahteraan warga.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,
dibawah kepemimpinan Azwar Anas,
menurunkan
konsep
tersebut
menjadi Smart Kampung guna
memenuhi kebutuhan pelayanan
publik bagi warga Banyuwangi yang
tersebar pada 5.700 meter persegi
wilayahnya. Bagi mereka yang ingin
mendapatkan pelayanan publik,
misalnya paling sederhana adalah
pembuatan KTP, mereka harus
menempuh perjalanan hingga 3 jam
untuk tiba di kantor kecamatan atau
Kantor Kependudukan dan Catatan
Sipil yang menjadi lokasi pelayanan
publik tersebut. Jarak memang
menjadi tantangan bagi kabupaten
terluas di Pulau Jawa ini. Smart
Kampung menjawab tantangan
tersebut
dengan
menyediakan
pelayanan pembuatan KTP dan
perizinan secara online sehingga
dokumen yang diperlukan dapat
diperoleh dengan cepat. Ditunjang
dengan infrastruktur teknologi
informasi yang memadai, Smart
Kampung selain mempermudah
warga
Banyuwangi
untuk
mendapatkan pelayanan publik juga
memicu 189 desa untuk berlomba
dalam berinovasi di bidang sosial,
pariwisata dan pelayanan publik di
tingkat desa.
Warga Desa Tamansari di Kecamatan
Licin, misalnya, menggunakan Smart
Kampung untuk mempromosikan
fasilitas dan potensi wisata sebagai
desa terakhir sebelum masuk
wilayah Kawah Ijen. Fasilitas wisata
yang ada di sini berupa homestay
yang berada di rumah penduduk dan
beragam kampung tematik sebagai

Sumber:
1. https://www.unescap.org/apfsd/7/documents.html
2. https://www.unescap.org/publications/fast-tracking-sdgs-driving-asia-paciﬁc-transformations
3. https://uclg-aspac.org/wp-content/uploads/2019/03/roadmap-for-lga.pdf
4. https://uclg-aspac.org/en/event
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potensi wisata yang menarik pengunjung, seperti Kampung Susu, Kampung Bunga
dan Kampung Penambang. Sementara itu Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro
mewujudkan konsep Smart Kampung melalui pembenahan administrasi
kependudukan dan pengelolaan BUMDes bernama Citra Mandiri yang menyediakan
bahan pokok murah (dengan menggandeng BNI), jasa simpan pinjam, pembayaran
rekening listrik online dan jasa angkut sampah. Konsumen rutin BUMDes yang
berjumlah 700 KK menjadikan BUMDes Citra Mandiri berkontribusi pada
Pendapatan Asli Desa sebesar 800-100 juta rupiah per tahun.

berjalan selama masa pandemi
COVID-19. Dalam lima bulan sejak
diluncurkan, aplikasi ini telah
diunduh lebih dari 5.000 kali.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi
Jawa
Barat
secara
intensif
menjalankan
kebijakan
PSBB
(Pembatasan Sosial Berskala Besar)
untuk
memastikan
tidak
terbentuknya kluster baru COVID-19.
Salah
satu
tantangan
untuk
memastikan PSBB berjalan dengan
baik di wilayah pusat perdagangan,
terutama pasar tradisional adalah
memastikan agar kerumunan tidak
lebih dari 30%. Seperti Kota Jambi,
pada awal Mei 2020 Pemerintah
Provinsi Jawa Barat meresmikan
penerapan Program Pasar Digital
“diPasar”
yang
memungkinan
masyarakat di Jawa Barat dapat
memenuhi keperluannya tanpa
harus keluar rumah dan sekaligus
memastikan perekonomian lokal
tetap berjalan. Program berbasis
telepon pintar ini merupakan inisiatif
Induk Koperasi Pedagang Pasar
(INKOPPAS) dan Asosiasi Pedagang
Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang
sudah diujicobakan di setidaknya 6
pasar tradisional di Kota Bandung
untuk memajukan pedagang kecil
dan UMKM. Merebaknya COVID-19
menjadikan ‘diPasar’ sebuah solusi
untuk
pemenuhan
kebutuhan
pangan sekaligus menekan angka
penyebaran
COVID-19.
Sejak
diluncurkan pada awal Mei 2020,
aplikasi ini telah diunduh lebih dari
500 kali.

jamak itu bisa bersinergi dan saling
menguatkan.

Smart Kampung telah membawa Banyuwangi mendapatkan penghargaan dunia
seperti penghargaan dari Cityasia Center for Smart Nation (CCSN) pada tahun 2018
untuk kategori Most Accelerated in Regional Branding. Kategori ini diberikan kepada
daerah yang dinilai memiliki inovasi, gagasan atau pencapaian yang baik terkait
pelaksanaan fungsi pelayanan publik untuk perbaikan kualitas hidup masyarakatnya.
Banyuwangi juga mendapatkan penghargaan Kabupaten Terinovatif selama dua
tahun berturut-turut pada tahun 2018-2019 pada Innovative Government Award
(IGA) sebuah penghargaan tahunan dari Kementerian Dalam Negeri bagi inovasi
yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait tata kelola pemerintah daerah dan
inovasi lainnya yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

ibu/istri dan pemimpin, juga perlu
diterima dengan tangan terbuka,

semakin mendorong implementasi
PUG, dan mendorong ayah agar
berperan
dalam
meningkatkan
agensi dari anak perempuannya.

Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang
Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB
4 tentang Pendidikan Berkualitas.
Pencapaian TPB 5 perlu dimulai
sejak perempuan kecil di keluarganya
masing-masing. Berangkat dari
keluarga, kesetaraan gender dan
peningkatan pemimpin perempuan
bermula.
Peran
pemerintah,
termasuk
pemerintah
daerah,

Pelaksanaan Smart Kampung mereﬂeksikan upaya Banyuwangi dan Jawa Timur
dalam pencapaian TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, selain turut
berkontribusi pada TPB 8, 16, dan 17. (SAS)

dapat mempengaruhi pencapaian

Pemberdayaan pemimpin perempuan
di Indonesia, yang terkait erat dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) 5 yaitu kesetaraan gender,
adalah perjuangan yang panjang.
Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat
bersalah berperan sebagai ibu/istri
dan pemimpin.
sebagai pemimpin akan memberikan
pengetahuan yang lebih luas, dan
pengetahuan ini bermanfaat dalam
Pemimpin perempuan perlu melihat

DIGITALISASI PASAR DAN PHYSICAL
DISTANCING PASAR TRADISIONAL SEBAGAI
ADAPTASI PEMDA TERHADAP PANDEMI
COVID-19

dalam membuka wawasan anaknya.
Pemerintah perlu menekankan
role model
pemimpin perempuan yang hidup

Tampilan depan website program Smart Kampung Kabupaten Banyuwangi (sumber: smartkampung.id)

Pandemi COVID-19 berdampak terhadap terbatasnya mobilitas masyarakat untuk
memperoleh barang dan jasa. Oleh karenanya, pemerintah daerah bersama para
pelaku pasar dan technopreneur harus bergegas berinovasi untuk menggerakkan
perekonomian rakyat dan memastikan pasar tradisional dapat tetap beroperasi
dengan aman. Berikut beberapa cuplikan dari inovasi tersebut.

dimilikinya, dan membangun sikap
dimilikinya. Pemimpin perempuan
perlu diberdayakan untuk mampu

Yang kedua, perlunya membantu
perempuan
dewasa
untuk

Digitalisasi Pasar Tradisional Melalui Aplikasi Daring Sangkek
dan di Pasar

Sangkek adalah aplikasi jual beli berbasis telepon pintar yang dikembangkan oleh
milenial lokal di Kota Jambi sejak awal tahun 2020. Masyarakat yang membutuhkan
makanan dan sayuran segar tidak perlu lagi keluar rumah untuk datang berbelanja
ke pasar. Mereka tinggal memesan bahan pangan yang mereka butuhkan melalui
Sangkek yang ter-install pada telepon pintar. Sangkek juga mendapatkan dukungan
oleh Walikota Jambi karena berperan dalam memastikan perekonomian lokal tetap

Walikota Surabaya. Pemerintah
perlu melengkapi pendekatan dalam
upaya kesetaraan gender, dengan
sosialisasi terhadap peran ayah dalam
pengembangan calon pemimpin
perempuan.
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Tampilan aplikasi Pasar Digital Kota Jambi/Sangkek
(Koleksi LOCALISE SDGs)

Walikota Surabaya. Pemerintah
perlu melengkapi pendekatan dalam
upaya kesetaraan gender, dengan
sosialisasi terhadap peran ayah dalam
pengembangan calon pemimpin
perempuan.
Yang kedua, perlunya membantu
perempuan
dewasa
untuk
dimilikinya. Pemimpin perempuan
perlu diberdayakan untuk mampu
dimilikinya, dan membangun sikap

petugas akan meminta yang bersangkutan untuk keluar dari areal pasar.
Kota Surabaya juga menerapkan konsep Pasar Jaga Jarak. Ibukota Provinsi Jawa
Timur ini memindahkan lokasi pasar ke jalan raya terdekat dengan pasar
tersebut sebagai langkah awal untuk mendapatkan areal lebih besar agar
konsep Pasar Jaga Jarak dapat terlaksana. Para pedagang Pasar Pegirian, salah
satu dari tiga pasar yang melaksanakan konsep Pasar Jaga Jarak, mendapatkan
luasan 2x2 meter sebagai lapak untuk berjualan. Luasan satu dan lainnya
dihubungkan dengan garis pembatas untuk menandai 675 pedagang yang ada.
Selain pengaturan jarak, penggunaan masker dan penyediaan fasilitas cuci
tangan, Pasar Jaga Jarak di Surabaya juga membuat aturan bagi pembeli yang
termasuk kelompok rentan terinfeksi COVID-19, seperti ibu hamil, warga
berumur di atas 60 tahun serta pengidap penyakit dalam untuk tidak belanja di
pasar ini. Penataan pasar ini sepertinya menjadi jalan keluar tepat untuk
memastikan perekonomian tetap berputar sekaligus menekan angka
penyebaran COVID-19.

Pemimpin perempuan perlu melihat
sebagai pemimpin akan memberikan
pengetahuan yang lebih luas, dan
pengetahuan ini bermanfaat dalam
Tampilan aplikasi Pasar Digital Provinsi Jawa Barat/diPasar
(Koleksi; LOCALISE SDGs)

dalam membuka wawasan anaknya.
Pemerintah perlu menekankan
role model
Pasarpemimpin
Jaga Jarak
di Kota Salatiga
perempuan
yang hidup

dan Kota Surabaya

bersalah
berperan
sebagai angka
ibu/istri
Salah satu
strategi
untuk menekan
dan pemimpin.
penyebaran
COVID-19
adalah
Pemberdayaan
perempuan
menerapkan
prinsip pemimpin
social distancing.
di Indonesia,
yangdistancing,
terkait erat dengan
Pada dasarnya
social
yang
Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan
saat ini juga dikenal dengan
istilah
(TPB)
5 yaituadalah
kesetaraan
gender,
physical
distancing
pembatasan
adalah
perjuangan
yang
panjang.
kunjungan ke tempat ramai dan kontak
Pencapaian
5 ini menjadi
sangat
langsung
denganTPB
orang
lain. Pasar
tradisional selalu identik dengan
dapat mempengaruhi pencapaian
kerumunan orang yang melakukan
aktivitas
jualKemiskinan,
beli. Menyiasati
Tanpa
TPB 3 situasi
tentang
COVID-19
yang
penyebaran
Kehidupan Sehat Sejahteravirusnya
dan TPB
kebanyakan
terjadi
di tempat
ramai,
4 tentang
Pendidikan
Berkualitas.
Pemerintah
Kota
Salatiga
dan
Kota
Pencapaian TPB 5 perlu dimulai
Surabaya
menerapkan
aturan
physical
sejak perempuan kecil di keluarganya
distancing
untuk pasar tradisional
masing-masing.
Berangkat atau
dari
dikenalkeluarga,
dengan Pasar
Jaga Jarak.
kesetaraan
gender dan
peningkatan
perempuan
Kota Salatiga
mulaipemimpin
menerapkan
Pasar
bermula.
Peran
pemerintah,
Jaga Jarak di Salatiga sejak akhir April
termasuk
pemerintah
daerah,
2020 pada Pasar Pagi Salatiga.
Setidaknya 890 pedagang pasar dibagi
semakin mendorong implementasi
menjadi
beberapa
kelompok dan
diatur
PUG,
dan mendorong
ayah
agar
berjajar
sepanjang
jalan
dan
menempati
berperan
dalam
meningkatkan
penanda
persegi
berfungsi
agensi
dariempat
anak yang
perempuannya.
sebagai lapak dengan jarak antarlapak
minimal
1,5 dan
meter.
Selamajugapasar
ibu/istri
pemimpin,
perlu
berlangsung
dari
dini
hari
hingga pukul
6
diterima dengan tangan
terbuka,
pagi, ketua kelompok dibantu petugas
keamanan
bahwa
jamakpasar
itu bisamemastikan
bersinergi dan
saling
baik menguatkan.
pedagang
dan
pembeli
menggunakan masker, mencuci tangan
di tempat yang ditentukan atau memakai
hand sanitizer. Jika ada pembeli yang
tidak menggunakan masker, maka

Pasar Jaga Jarak di Salatiga (sumber: Liputan6)

Jajaran Pedagang di Pasar Jaga Jarak Surabaya (sumber: AFP)
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SLOW FASHION DI NTB: UPAYA MENDORONG IDENTITAS DAERAH
DAN MODE YANG RAMAH LINGKUNGAN
Dunia fashion memiliki ketergantungan
yang tinggi pada air, terutama pada saat
melakukan pengelolaan dan perwarnaan
bahan tekstil. Di sisi lain, industri tekstil
menyumbang 20% limbah pencemar air
di dunia yang berasal dari proses
pengelolaan dan pewarnaan tekstil
menggunakan bahan kimia atau sintetis.
Indonesia yang memiliki ragam produk
kerajinan tekstil terbaik dan merupakan
salah satu dari 10 negara pengekspor
pakaian tertinggi di dunia (WTO, 2019)
tentunya turut berkontribusi terhadap
permasalahan pencemaran air.
Untuk mengurangi tingkat pencemaran
akibat bahan kimia yang digunakan pada
industri tekstil, salah satu solusi yang
dilakukan oleh kelompok pengrajin kain
tenun di Pringgasela, Lombok Timur
yaitu menerapkan pembuatan produk
tekstil dengan bahan alami. Sejak tahun
2013, para penenun di daerah tersebut
kembali menggunakan pewarna alami

sebagai pengganti pewarna sintetis
sebagai dari gerakan fashion
berkelanjutan dan ramah lingkungan
atau disebut juga sebagai slow
fashion. Pada prinsipnya, slow
fashion menggunakan bahan-bahan
berkualitas dan dibuat dengan bahan
lokal. Selain berhasil mengurangi
pencemaran, penerapan praktik ini
ternyata
dapat
meningkatkan
kesehatan para pekerja karena tidak
perlu lagi menghirup uap bahan
kimia berbahaya.
Tingkat
perekonomian
pun
meningkat
dengan
semakin
banyaknya variasi corak dan motif
kain tenun lokal yang disukai oleh
pembeli serta akses pasar yang lebih
luas. Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat (NTB) berupaya
menjaga kelangsungan kegiatan ini
dengan
menggandeng
Bank
Indonesia dan Bank NTB Syariah

untuk
menyediakan
pelatihan
metode
pewarnaan
alami,
pembuatan motif, peningkatan
kelembagaan, keuangan, pemasaran
digital dan bantuan Alat Tenun Bukan
Mesin. Upaya kerja sama multipihak
yang dilakukan Provinsi NTB ini
mereﬂeksikan pelaksanaan TPB 6, 8,
dan 17, terutama TPB 12 Konsumsi
dan Produksi yang Bertanggung
Jawab untuk target 12.4 yang
menyebutkan bahwa pada tahun
2020 mencapai pengelolaan bahan
kimia dan semua jenis limbah yang
ramah lingkungan, di sepanjang
siklus hidupnya, sesuai kerangka
kerja internasional yang disepakati
dan secara signiﬁkan mengurangi
pencemaran bahan kimia dan limbah
tersebut ke udara, air, dan tanah
untuk meminimalkan dampak buruk
terhadap kesehatan manusia dan
lingkungan. (SAS, ADS)

Silakan scan QR Code ini
untuk informasi lebih lanjut
terkait 17 TPB

Penenun Perempuan sedang menyiapkan bahan pewarna alami (Sumber Foto: telusur.id)
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REVIEW BUKU
Perilaku masyarakat yang minim sampah merupakan salah satu faktor
pendorong keberhasilan dalam pengelolaan sampah, di samping penegakan
regulasi yang tegas dan penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang
mumpuni. Penulis buku ini tidak hanya memberikan penjelasan yang faktual,
lengkap dan mudah dipahami oleh masyarakat umum agar memiliki
pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan sampah, tapi juga mendorong
individu agar lebih cermat mengambil keputusan dari hulu hingga hilir – mulai
dari memutuskan membeli barang dan kebutuhan sehari-hari, eﬁsien dalam
proses konsumsi, dan bijak ketika produk yang digunakan habis pakai.
Dilengkapi dengan infograﬁs menarik, selain memberikan informasi soal
memilah dan mengelola sampah, buku ini juga menyodorkan banyak ide-ide
praktis dalam menerapkan gaya hidup minim sampah dan transisi menuju
penggunaan produk ramah lingkungan, baik untuk individu maupun pebisnis,
mulai dari urusan merawat tubuh, urusan dapur dan bersih-bersih rumah,
fashion, hingga online/oﬄine shopping.
jamak itu bisa bersinergi dan saling
menguatkan.

ibu/istri dan pemimpin, juga perlu
diterima dengan tangan terbuka,

semakin mendorong implementasi
PUG, dan mendorong ayah agar
berperan
dalam
meningkatkan
agensi dari anak perempuannya.
bersalah berperan sebagai ibu/istri
dan pemimpin.

DINAMIKA PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENANGANAN COVID-19 DAN
PELAKSANAAN TPB

dalam membuka wawasan anaknya.
Pemerintah perlu menekankan
role model
pemimpin perempuan yang hidup

Wawancara dengan
Ketua Dewan Pengurus APEKSI,
Airin Rachmi Diany

Pemberdayaan pemimpin perempuan
di Indonesia, yang terkait erat dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) 5 yaitu kesetaraan gender,
adalah perjuangan yang panjang.
Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat

OPINI

dapat mempengaruhi pencapaian

Penulis: Dwi Sasetyaningtyas

Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang
Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB
4 tentang Pendidikan Berkualitas.
Pencapaian TPB 5 perlu dimulai
sejak perempuan kecil di keluarganya
masing-masing. Berangkat dari
keluarga, kesetaraan gender dan
peningkatan pemimpin perempuan
bermula.
Peran
pemerintah,
termasuk
pemerintah
daerah,

Judul Buku:
Sustaination: Zero Waste
Bukan Hanya tentang
Mengganti Sedotan Plastik
(2019; 173 halaman)

Yang tidak kalah penting, informasi sederhana di buku ini dapat menjadi
inspirasi bagi pemerintah daerah ketika merencanakan pembangunan sarana
prasarana di berbagai sektor agar ramah lingkungan dan mampu
mengakomodir kebutuhan pengelolaan sampah. Inspirasi ini misalnya dapat
ditindaklanjuti dengan pengintegrasian berbagai jenis pengelolaan sampah,
mulai dari komposting, optimalisasi bank sampah dalam mengelola sampah
anorganik, ecobrick, penyediaan sarana air minum isi ulang dan deposit sampah
anorganik terpilah di tempat umum dan pariwisata, mendorong bisnis yang
ramah lingkungan, hingga sosialisasi kebijakan minim sampah bagi UMKM agar
praktek minim sampah juga dapat diterapkan kepada para pembeli. Buku ini
dapat dibeli di website Sustaination. (ADS)

Pemerintah daerah adalah garda depan dalam penanganan COVID-19 yang terjadi
sejak awal Maret 2020 di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kedekatan
dengan warga sehingga secara efektif dapat berinovasi untuk menekan angka
penyebaran COVID-19. Di sisi lain, pemerintah daerah juga menjadi ujung tombak
pelaksanaan kebijakan terkait pembangunan, salah satunya kebijakan untuk
melaksanakan Agenda Pembangunan Global yang juga disebut dengan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pemerintah Indonesia menuangkan kebijakan
tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam peraturan ini, asosiasi
pemerintah daerah juga memiliki peran yang tidak kalah penting, yaitu melakukan
advokasi dan peningkatan kapasitas serta penyadartahuan kepada anggotanya
terkait pelaksanaan TPB. Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) adalah
salah satu asosiasi pemerintah daerah yang aktif memastikan
anggota-anggotanya terinformasikan dengan baik dan memiliki kapasitas yang
mumpuni dalam menangani COVID-19 sekaligus melaksanakan TPB di daerahnya
masing-masing. Field Oﬃcer II LOCALISE SDGs, Teguh Ardhiwiratno mewakili Tim
Kabar TPB berkesempatan untuk mewawancarai Ketua Dewan Pengurus APEKSI,
sekaligus Walikota Tangerang Selatan, Ibu Airin Rachmi Diany, terkait dengan
upaya dengan penanganan COVID-19 dan pelaksanaan terutama dengan TPB 9
dan 12.
sebagai pemimpin akan memberikan
pengetahuan yang lebih luas, dan
pengetahuan ini bermanfaat dalam

Sumber Foto: https://twitter.com/airinrdiany

Pemimpin perempuan perlu melihat

Airin Rachmi Diany
Ketua Dewan Pengurus APEKSI

dimilikinya, dan membangun sikap

dimilikinya. Pemimpin perempuan
perlu diberdayakan untuk mampu

Yang kedua, perlunya membantu
perempuan
dewasa
untuk

Walikota Surabaya. Pemerintah
perlu melengkapi pendekatan dalam
upaya kesetaraan gender, dengan
sosialisasi terhadap peran ayah dalam
pengembangan calon pemimpin
perempuan.
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Teguh Ardhiwiratno (TA): Terimakasih
Walikota
Surabaya.
Pemerintah
atas
waktunya
Ibu Airin. Sebagai
perlu melengkapi
pembuka,
dapatkahpendekatan
Ibu jelaskandalam
dari
upaya kesetaraan
gender,
dengan
perspektif
APEKSI, sejauh
mana
sosialisasiCOVID-19
terhadapmempengaruhi
peran ayah dalam
pendemi
pengembangan
calon
pemimpin
upaya pemerintah daerah anggota
perempuan.
dalam mencapai target Tujuan
Yang kedua, Berkelanjutan
perlunya membantu
Pembangunan
(TPB)? Apa
perempuan
dewasa
untuk
tiga
kendala terbesar
yang dihadapi
oleh
para pemerintah daerah?
dimilikinya. Pemimpin perempuan
Airin
Diany untuk
(ARD):mampu
Pandemi
perlu Rachmi
diberdayakan
COVID-19 yang bermula di Wuhan,
Republik
Rakyat
Tiongkok, membawa
dimilikinya,
dan membangun
sikap
dampak buruk bagi negara-negara lain di
dunia karena penyebarannya yang sangat
masif.
Tidak
terkecualiperlu
di melihat
Indonesia.
Pemimpin
perempuan
Banyak daerah di Indonesia yang
terdampak dari penyebaran virus
sebagai pemimpin
memberikan
COVID-19.
Upaya akan
untuk
menekan
pengetahuanCOVID-19
yang lebihini,luas,membuat
dan
penyebaran
pengetahuanmembentuk
ini bermanfaat
dalam
pemerintah
Gugus
Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19, baik
dalam
membuka
wawasan
anaknya.
skala
nasional
maupun
daerah.
Menurut
Pemerintah
perlu
menekankan
data
terakhir yang
terhimpun
pada situs
role positif
model di
https://covid19.go.id/, kasus
pemimpin
perempuan
yang
hidup
Indonesia sudah mencapai 65.001
kasus
yang tersebar di seluruh Indonesia.
bersalah berperan sebagai ibu/istri
Wabah pandemi COVID-19 di Indonesia
dan pemimpin.
membawa dampak buruk yang tidak
Pemberdayaan
perempuan
dapat
dihindari pemimpin
oleh pemerintah
daerah.
di Indonesia,
yang terkait
dengan
Dampak
tersebut
terjadierat
pada
bidang
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
kesehatan
dan bidang
tata kelola
(TPB) 5 yaituyang
kesetaraan
gender,
pemerintahan
membuat
kinerja
adalah perjuangan yang panjang.
pemerintah daerah menurun. Hal ini
Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat
dikarenakan mekanisme kerja yang
berubah karena harus mengikuti protokol
dapat mempengaruhi pencapaian
kesehatan, harus bekerja dari rumah,
mengganti
pertemuan
muka
Tanpa Kemiskinan,
TPB 3tatap
tentang
menjadi
pertemuan
daring.
Bidang
Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPBlain
yang
ikut Pendidikan
terdampak Berkualitas.
adalah pada
4 tentang
pertumbuhan
ekonomi,
di
mana
daya beli
Pencapaian TPB 5 perlu dimulai
masyarakat
ikut
menurun,
dan
sektor
sejak perempuan kecil di keluarganya
pariwisata
juga
mengalami
dampak
yang
masing-masing. Berangkat dari
sama.
keluarga, kesetaraan gender dan
peningkatan pemimpin perempuan
Dampak pada ekonomi, tidak saja
bermula.
Peran
pemerintah,
berimbas pada ekonomi masyarakat tapi
termasuk
pemerintah
daerah,
juga pada keuangan daerah, di mana
sebagian
anggaran
yang ada di
semakin besar
mendorong
implementasi
daerah
dialihkan
untuk ayah
penanganan
PUG, dan
mendorong
agar
COVID-19.
yang dihadapi
berperan Dampak
dalam lainmeningkatkan
pemerintah
adalah di bidang
agensi dari daerah
anak perempuannya.
sosial. Banyak perusahaan mengalami
kerugian
akibat
kurangnya
pesanan
ibu/istri dan
pemimpin,
juga perlu
produksi,
sedikit
pekerja
diterima sehingga
dengan tidak
tangan
terbuka,
yang mengalami PHK atau dirumahkan.
jamak itu bisa bersinergi dan saling
Kondisi yang terjadi saat ini menyebabkan
menguatkan.
pemerintah daerah mengalami kesulitan
dalam upaya pelaksanaan rencana
pembangunan, seperti RKPD, RPJMD,
terutama dalam pencapaian target Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di

daerah. Kesulitan tersebut menuntut
pemerintah daerah untuk terus
berupaya melakukan penyesuaian
strategi dalam mencapai target TPB.
Sejumlah target TPB yang terdampak
akibat pandemi COVID-19, antara lain
TPB 1 yaitu Tanpa Kemiskinan, karena
pandemi ini dapat menurunkan
pendapatan kelompok rentan dan
miskin. TPB 3 yaitu Kehidupan Sehat
dan Sejahtera yang menyasar sektor
kesehatan juga perlu pembenahan
baik
dari
segi
akses,
pelayanan,
dan
alat
kesehatan. TPB 8 dan 9 yaitu
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan
Ekonomi serta Industri, Inovasi dan
Infrastuktur diperkirakan akan turun
akibat turunnya pertumbuhan sektor
industri. Kendala atau tantangan yang
dialami pemerintah daerah dalam
pencapaian TPB di masa pandemi
COVID-19 ini, antara lain minimnya
anggaran yang ada di pemerintah
daerah,
minimnya
komitmen,
minimnya
koordinasi
antar
stakeholder, dan minimnya kesadaran
masyarakat dalam upaya mendukung
pencapaian TPB terutama di masa
pandemi COVID-19.
TA: Inisiatif apa yang telah dilakukan
oleh APEKSI untuk membantu para
pemerintah daerah dalam merespon
pandemi COVID-19?
ARD: Dengan adanya virus COVID-19
yang melanda dunia termasuk
Indonesia sejak awal tahun, APEKSI
juga harus mengubah strategi
pelaksanaan program. APEKSI tetap
berkomitmen untuk menjalankan
tugas dan fungsinya agar para
anggotanya yang terdiri dari 98
pemerintah kota terbantu dalam
melakukan penanganan COVID-19 ini.
Pandemi COVID-19 juga membuat
APEKSI
menunda
beberapa
pertemuan besar seperti Musyawarah
Nasional
yang
seharusnya
dilaksanakan pada tanggal 30 Juni – 3
Juli 2020. Pertemuan ini ditunda
hingga waktu yang belum ditentukan.
Selama
penanganan
pandemi
COVID-19 ini, Pemerintah telah
mengeluarkan sejumlah regulasi dan
kebijakan
untuk
penanganan
COVID-19 ini di daerah.
APEKSI
mengambil peran untuk selalu
meng-update dan menyebarluaskan
regulasi, kebijakan terbaru, informasi
penting dan bermanfaat dari
Pemerintah serta pihak-pihak terkait

lainnya kepada pemerintah daerah.
Selain itu, APEKSI juga berperan
sebagai
jembatan
yang
menyampaikan
sekaligus
mengkonsultasikan
berbagai
persoalan yang dihadapi pemerintah
kota dengan pemerintah pusat.
Sebagai salah upaya penyebaran
informasi
terkini,
meningkatkan
wawasan dan berbagi pengalaman
dalam penanganan COVID-19, APEKSI
menyelenggarakan program atau
kegiatan webinar berformat seminar
maupun diskusi yang dilakukan secara
daring. Dalam pelaksanaan beberapa
webinar tersebut, APEKSI menjalin
kerja sama dengan berbagai pihak,
antara lain:
• UCLG ASPAC terkait berbagai isu
pemerintahan daerah dalam
menghadapi COVID-19 baik secara
nasional maupun pada level
Asia-Pasiﬁk;
• ITB dan Aplikasi Qlue terkait dengan
Smart city;
• ICLEI dan WWF Indonesia terkait
pelaksanaan pembangunan rendah
karbon dan energi terbarukan yang
terpengaruh oleh COVID-19;
• Katadata.com terkait upaya
mempertemukan kebutuhan dan
penyedia APD yang dibutuhkan
pemerintah daerah;
• Universitas Pertamina terkait
penanganan infrastruktur pasca
COVID-19;
• UNESCO terkait penanganan
disabilitas selama COVID-19;
• Pusat Studi Agama dan Demokrasi
(PUSAD) Universitas Paramadina dan
The Asia Foundation terkait solidaritas
umat beragama selama COVID-19.
Saat ini APEKSI juga sedang
menyiapkan sejumlah kegiatan
webinar selanjutnya, antara lain:
• Ikatan Ahli Perencana (IAP) terkait
penyesuaian perencanaan daerah
akibat COVID-19;
• World Bank terkait penyediaan air
bersih bagi publik dalam masa
pandemi COVID-19;
• Universitas Pertamina terkait
penguatan penyadaran masyarakat
agar penanganan COVID-19
berjalan baik.
TA: Apa tiga hal terpenting yang
menurut Ibu dibutuhkan oleh
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Pemberdayaan pemimpin perempuan
di Indonesia, yang terkait erat dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) 5 yaitu kesetaraan gender,
adalah perjuangan yang panjang.
Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat

Inovasi yang dilakukan dalam
menjalankan aktivitas pemerintahan
di antaranya adalah menggunakan
pola-pola
kerja
baru
dengan
memanfaatkan teknologi informasi,
seperti video conference. Di sisi lain,
masyarakat termasuk pelaku usaha
beradaptasi dengan kondisi yang baru
(new normal). Pemkot berperan
dengan memberikan regulasi berisi
rambu-rambu bagi masyarakat dan
swasta untuk memulai kembali
aktivitasnya
dengan
mengikuti
regulasi tersebut. Misalnya, protokol
jarak pengunjung, menyediakan
sarana dan titik-titik untuk cuci tangan
dan hand sanitizer, pemeriksaan suhu
tubuh, melaksanakan
protokol
kesehatan bagi pramusaji dan koki di
restoran, serta rapid test secara
berkala, melakukan segala aktivitas di
lokasi aktivitas perekonomian dengan
meminimalkan kontak. (TA, SAS)

bersalah berperan sebagai ibu/istri
dan pemimpin.
dalam membuka wawasan anaknya.
Pemerintah perlu menekankan
role model
pemimpin perempuan yang hidup
sebagai pemimpin akan memberikan
pengetahuan yang lebih luas, dan
pengetahuan ini bermanfaat dalam
Pemimpin perempuan perlu melihat
dimilikinya, dan membangun sikap

dimilikinya. Pemimpin perempuan
perlu diberdayakan untuk mampu
Yang kedua, perlunya membantu
perempuan
dewasa
untuk
Walikota Surabaya. Pemerintah
perlu melengkapi pendekatan dalam
upaya kesetaraan gender, dengan
sosialisasi terhadap peran ayah dalam
pengembangan calon pemimpin
perempuan.
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TA: Apa saja tantangan-tantangan
yang dihadapi terkait pelaksanaan
TPB 9 dan 12, dan bagaimana Kota

Untuk mendorong pencapaian target
TPB 9 terkait Industri, Inovasi dan
Infrastruktur, Pemkot merangsang
aktivitas ekonomi melalui pemberian
insentif ﬁskal berupa relaksasi pajak
kepada para pelaku usaha dilakukan
untuk mengurangi beban. Relaksasi
dilakukan berupa penundaan masa
jatuh tempo, pengurangan denda, dan
pengurangan nilai pokok pajak.

dapat mempengaruhi pencapaian

ADR: Pandemi COVID-19 berpengaruh
sangat besar terhadap perekonomian
kota. Dampak pada TPB 9 terasa pada laju
pertumbuhan ekonomi yang biasanya di
atas 7%, diperkirakan berkurang menjadi
di bawah 4%. Dari sisi produksi barang
dan jasa, terjadi pengurangan produksi
sehingga ekonomi kota melambat.

Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang
Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB
4 tentang Pendidikan Berkualitas.
Pencapaian TPB 5 perlu dimulai
sejak perempuan kecil di keluarganya
masing-masing. Berangkat dari
keluarga, kesetaraan gender dan
peningkatan pemimpin perempuan
bermula.
Peran
pemerintah,
termasuk
pemerintah
daerah,

TA: Untuk Kota Tangerang Selatan
sendiri, sejauh mana pandemi COVID-19
mempengaruhi upaya pemerintah kota
dalam mencapai TPB nomor 9 terkait
Industri, Inovasi dan Infrastruktur, dan
TPB nomor 12 terkait Produksi dan
Konsumsi Berkelanjutan?

Sementara untuk dampak pada TPB
12, Kota Tangerang Selatan memiliki
target pengurangan sampah sesuai
Jakstrada Kota. Pada saat pandemi,
ada kecenderungan meningkatnya
sampah B3 karena peningkatan
pemakaian alat pelindung diri (APD)
dan masker sekali pakai. Perlakuan
terhadap sampah jenis ini berbeda
dan lebih rumit dibandingkan dengan
jenis sampah lain dan sangat kecil
kemungkinan untuk menggunakan
kembali
(reuse).
Ada
pula
kecenderungan
meningkatnya
konsumsi plastik dan styrofoam dari
layanan pesan antar, baik produk
pangan maupun produk yang lain. Di
sisi
lain,
pandemi
COVID-19
menimbulkan kesadaran di kalangan
tertentu
terhadap
pentingnya
keseimbangan alam dan gaya hidup
yang selaras dengan alam. Banyak
warga yang aktif berjalan kaki atau
menggunakan sepeda sebagai sarana
mobilitas, jika jarak tempuh masih
memungkinkan.

ADR: Tantangan yang dihadapi adalah
adanya pengurangan penerimaan
daerah yang signiﬁkan menyebabkan
perlambatan aktivitas pembangunan
yang dilakukan oleh pemerintah.
Lebih jauh lagi, perlambatan tersebut
juga mempengaruhi aktivitas warga,
baik ekonomi maupun sosial. Selain
itu, sebagian warga apatis dalam
menghadapi
pandemi
dan
melaksanakan protokol kesehatan,
sedangkan pemberian tindakan tegas
kepada masyarakat yang tidak
mematuhi aturan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) masih sulit
untuk dilakukan.

semakin mendorong implementasi
PUG, dan mendorong ayah agar
berperan
dalam
meningkatkan
agensi dari anak perempuannya.

Sementara itu bentuk dukungan yang
diperlukan dari APEKSI dan UCLG ASPAC
oleh
pemerintah
daerah
dalam
penanganan COVID-19, antara lain
fasilitasi dialog antara pemerintah daerah
dengan berbagai pihak untuk membantu
kebutuhan penanganan COVID-19, yang
bisa dilakukan melalui webinar atau
Matchmaking
Virtual
Events,
menjembatani komunikasi asosiasi dan
anggotanya dengan pemerintah pusat
terkait kebijakan; mengembangkan
rekomendasi kebijakan untuk membantu
anggota melakukan refocussing anggaran
dan
reprogramming,
serta
mengembangkan buku saku penanganan
COVID-19 bagi anggota APEKSI, yang
sejalan dengan permintaan BAPPENAS
terkait buku saku berisi penanganan
COVID-19 dan pencapaian TPB.

Tangerang Selatan melakukan
inovasi untuk merespon tantangan
tersebut?

ibu/istri dan pemimpin, juga perlu
diterima dengan tangan terbuka,

ARD: Menurut saya, hal yang dapat
mengakselerasi pemerintah daerah
dalam penanganan COVID-19 adalah
pertama: konsistensi pemerintah daerah
dalam mempertahankan capaian PSBB
yang memberikan kontribusi terhadap
angka Rt (angka reproduksi efektif)
dibawah 1 (<1) selama 2 (dua) minggu
berturut-turut.
Kedua,
konsistensi
pemerintah daerah dalam menekan
angka kasus COVID-19 selama 2 (dua)
minggu berturut-turut agar tidak ada lagi
penambahan angka kasus positif dan
lebih baik jika terjadi kecenderungan
penurunan angka tersebut. Ketiga, upaya
secara masif dari pemerintah daerah
untuk melakukan melakukan rapid test
dan atau PCR swab test untuk
menemukan kasus dan menindaklanjuti
penemuan kasus baru tersebut.

Namun, beberapa lapangan usaha
mengalami peningkatan aktivitas
karena adanya perubahan cara dan
pola aktivitas ekonomi warga, seperti
perdagangan eceran, jasa e-commerce
dan
ekspedisi.
Transaksi
alat
kesehatan seperti masker, hand
sanitizer, dan face shield meningkat,
sehingga walaupun Kota Tangerang
Selatan bukanlah produser alat-alat
tersebut, namun ternyata masih
mendapatkan nilai tambah dari
aktivitas ekonomi tersebut. Pandemi
mengubah cara warga melakukan
aktivitas ekonominya, dari cara
bertransaksi secara langsung menjadi
daring ataupun melalui perantara
secara kolektif. Jasa kuliner restoran
untuk makan di tempat menurun,
namun untuk pesan antar meningkat.
Bahkan, jasa perhotelan menyiasati
agar bisnis tetap berjalan dengan
menerima
pesanan
makanan.
Banyaknya pengurangan tenaga kerja
yang
dilakukan
perusahaan
menimbulkan masalah timbulnya
pengangguran
yang
tinggi.
Pembangunan infrastruktur juga ada
yang mengalami penundaan karena
Pemkot harus melakukan refocussing
dan realokasi belanja sebagai akibat
dari menurunnya pendapatan daerah.

jamak itu bisa bersinergi dan saling
menguatkan.

pemerintah daerah untuk dapat
mengakselerasi penanganan COVID-19
ini? Dan bagaimana APEKSI dan UCLG
ASPAC dapat membantu para
pemerintah daerah di Indonesia terkait
penanganan COVID-19 ini?

INFO

Walikota Surabaya. Pemerintah
perlu melengkapi pendekatan dalam
upaya kesetaraan gender, dengan
sosialisasi terhadap peran ayah dalam
pengembangan calon pemimpin
perempuan.

WEBINAR ‘’SIAP HADAPI ERA NEW NORMAL DENGAN SMART CITY
BERINFRASTRUKTUR TEKNOLOGI CERDAS DAN AMAN” (16 JULI
2020/13.00-15.00).
Yang kedua, perlunya membantu
perempuan
dewasa
untuk
dimilikinya. Pemimpin perempuan
perlu diberdayakan untuk mampu
dimilikinya, dan membangun sikap
Pemimpin perempuan perlu melihat
sebagai pemimpin akan memberikan
pengetahuan yang lebih luas, dan
pengetahuan ini bermanfaat dalam

Sejalan dengan pencapaian TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastuktur dan TPB 11
Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan pada masa pandemi COVID-19, APEKSI
bekerja sama dengan Indosat Ooredoo Bussines, menyelenggarakan webinar
dengan menghadirkan pemangku kepentingan yang terkait dalam pelaksanaan
Smart city seperti Kementerian Informatika dan Komunikasi , Walikota Tangerang
Selatan sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Walikota Tangerang dan para
pelaku bisnis seperti Indosat Ooredo Business, Qlue Performa Indonesia dan
Alibaba Cloud Indonesia.
Melalui diskusi daring, peserta dapat mengetahui pengalaman dan persiapan
pemerintah daerah dalam menghadapi new normal, selain berkesempatan
belajar dari para pakar tentang perencanaan dan pembangunan daerah melalui
penerapan teknologi yang efektif dan eﬁsien dalam kerangka Smart city. Untuk
pendaftaran keikutsertaan silakan melalui http://go.apeksi.id/connex. (SAS)

dalam membuka wawasan anaknya.
Pemerintah perlu menekankan
role model
pemimpin perempuan yang hidup

MENDORONG UPAYA PEMDA UNTUK MENCAPAI TARGET TPB DAN
PENANGANAN COVID-19 MELALUI SERIAL WEB-SHARE LOCALISE
bersalah berperan sebagai ibu/istri
SDGS
UCLG ASPAC – APEKSI
dan pemimpin.
Pemberdayaan
pemimpin
Sebagai
bagian dari
gerakanperempuan
“Solidaritas
di
Indonesia,
yang
terkait ASPAC
erat dengan
Untuk COVID-19”, UCLG
telah
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
menyelenggarakan forum daring dalam
(TPB) 5 yaitu kesetaraan gender,
bentuk web-share rutin untuk berbagi
adalah perjuangan yang panjang.
praktik cerdas dan inovasi antaranggota
Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat
UCLG ASPAC di Asia-Pasiﬁk dan di
Indonesia
penanganan
COVID-19.
dapat dalam
mempengaruhi
pencapaian
Diselenggarakan sejak awal April 2020,
penyelenggaraan
web-share
telah
Tanpa Kemiskinan,
TPB 3 kini
tentang
memasuki
seri ke-13.
yang
Kehidupan
Sehat LOCALISE
Sejahtera SDGs
dan TPB
didukung
oleh Uni
Eropa berkesempatan
4 tentang
Pendidikan
Berkualitas.
berkontribusi
web-share
ini,
Pencapaianpada
TPBserial
5 perlu
dimulai
antara
lain
untuk web-share
ke 10 dan 11
sejak
perempuan
kecil di keluarganya
masing-masing.
dari
masing-masing
denganBerangkat
tema “Komitmen
keluarga,
kesetaraan
gender Tujuan
dan
Daerah
dalam
Pencapaian
peningkatan
pemimpin
perempuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pasca
bermula.
Perandan “Sasaran
pemerintah,
Pandemi
COVID-19’’
dan
termasuk
pemerintah
Tantangan Pemerintah Daerahdaerah,
dalam
Pencapaian Sasaran Jangka Pendek dari
semakin
mendorongBerkelanjutan
implementasidi
Tujuan
Pembangunan
PUG,
dan
mendorong
ayah agar
Masa COVID-19.”
berperan
dalam
meningkatkan
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
agensi dari
anak perempuannya.
Nasional/Bappenas dan Kementerian
Dalam
Negeri
hadir
sebagai narasumber
ibu/istri
dan
pemimpin,
juga perlu
diterima dengan
tanganpelaksanaan
terbuka,
memberikan
arahan untuk
TPB selama masa COVID-19 serta arahan
jamak
itu bisa
bersinergi
dan Daerah
saling
terkait
Rencana
Kerja
Pemerintah
menguatkan.
(RKPD) 2021 yang fokus pada penanganan
COVID-19 sekaligus pelaksanaan TPB
dengan
sasaran
jangka
pendek,
menengah dan panjang. Sementara
pemerintah daerah yang hadir sebagai

E-banner Web-shares UCLG ASPAC (sumber: uclg-aspac.org)

narasumber, sejauh ini termasuk Kota
Gorontalo, Kota Bengkulu, Kota
Pariaman,
Kota
Pangkalpinang,
Provinsi Kalimantan Timur dan
Provinsi DKI Jakarta telah berbagi
pengalaman terkait praktik cerdas
pelaksanaan
TPB
sekaligus
penanganan COVID-19. Program Pergi
Sakit Pulang Sehat dari Kota Bengkulu,
misalnya,
memastikan
warga
mendapatkan layanan kesehatan yang
efektif, sementara Kota Pariaman
melaksanakan program Satu Rumah
Satu Kolam sebagai upaya ketahanan
pangan, dan Provinsi Kalimantan

Timur menyediakan anggaran sebesar
500 miliar rupiah untuk penanganan
COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
Web-share terkait pelaksanaan TPB
dan penanganan COVID-19 ini akan
terus dilaksanakan secara regular.
Untuk dapat mengakses materi dan
rekaman Web-share sebelumnya,
silahkan
mengakses
https://uclg-aspac.org/en/event/ dan
ikuti akun Instagram LOCALISE SDGs,
@localise.sdgs untuk mendapatkan
informasi terkait agenda Web-share
berikutnya. (SAS)
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