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HEADLINEKABAR TPB
Kabar TPB 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 
pealsanaan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) atau 
Sustainable Development Goals 
(SDGS) kepada rekan-rekan mitra 
LOCALISE SDGs (16 provinsi, 14 
kota dan lembaga-lembaga asosiasi 
pemerintah), serta pemerintah 
daerah non-mitra, dan aktor non-
pemerintah (mitra pembangunan, 
filantropi, akademisi, media dan 
masyarakat). 

Kabar TPB berupaya untuk 
menyampaikan berbagai informasi 
perkembangan kebijakan, praktik 
baik dan inovatif pemerintah daerah 
dan pihak-pihak lain yang bekerja 
untuk pencapaian pembangunan 
berkelanjutan di Indonesia. 

Kami mengundang para pembaca 
untuk menyampaikan kritik, saran, 
maupun kontribusi berupa artikel, 
dan foto yang dilengkapi dengan 
caption terkait pelaksanaan TPB 
melalui e-mail: kmo_sdgs@uclg-
aspac.org. Kabar TPB dapat diakses 
melalui https://localisesdgs-
indonesia.org/newsletter, dan FB: 
localise.sdgs.

ANTARA TUJUAN 
PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN 
(TPB) & COVID-19
Tahun 2020 adalah tahun 
istimewa, dimana pada awal 
tahun, dunia  ramai membicarakan 
aksi akselerasi agenda Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 
atau Sustainable Development 
Goals (SDGs). Dengan target 
pencapaian TPB di tahun 2030, 
ini berarti kita hanya punya 10  
tahun ke depan untuk mencapai 
17 Tujuan, 169 Target dan 241 
indikator yang telah menjadi 
komitmen bersama.1 Sekjen PBB, 
Antonio Guteress menyerukan 
sebuah Dekade Aksi Untuk 
Pencapaian TPB atau Decade of 
Action yang berskala global dan 
lokal dimana anak muda, kelompok 
masyarakat, media, swasta dan 
akademisi dapat berperan serta 
dalam mempercepat pencapaian 
TPB.2 Disaat seluruh negara 
anggota PBB sedang bersiap 
menyusun rencana pembangunan 

1. Untuk jumlah indikator mengacu pada Pera-
turan Presiden No 59 Tahun 2017. Jika mengacu 
pada https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indica-
tors-list/, maka indikator berjumlah 231.  
2. https://www.un.org/sustainabledevelopment/
decade-of-action/

masing-masing untuk merespon 
seruan tersebut, gelombang 
wabah virus pun datang. 

Kota Wuhan Tiongkok adalah titik 
awal penyebaran Corona Virus 
(COVID-19) pada awal tahun 2020 
dan Badan PBB untuk kesehatan 
(WHO) secara resmi menetapkan 
COVID-19 sebagai wabah dunia 
pada tanggal 11 Maret 2020 
setelah 114 negara terinfeksi 
virus ini.3  Maka, WHO menjadi 
garda depan dalam penanganan 
COVID-19 di seluruh dunia dengan 
mendesak semua negara untuk 
tergabung dalam Program Global 
Vaksin COVID-19 pada saat 
angka kasus COVID-19 berada 
di angka 22.598.395 kasus4  per 
pertengahan Agustus 2020. 5

Imbas dari pandemi COVID-19 
pun melumpuhkan dunia serta 
seluruh sektor pembangunan - tak 
terkecuali Indonesia dan keempat 
pilar pembangunan TPB. Di pilar 
Pembangunan Sosial misalnya, 
status ketahanan pangan 

3. https://katadata.co.id/ariayudhistira/
infografik/5e9a42145752b/covid-19-dari-wabah-
jadi-pandemi
4. https://www.worldometers.info/coronavirus/
worldwide-graphs/
5. https://www.kompas.com/global/
read/2020/08/19/104241370/who-mendesak-
semua-negara-untuk-bergabung-dalam-program-
global-vaksin?page=all
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menjadi tidak stabil karena distribusi 
terganggu akibat lockdown serta 
pola panen yang fluktuatif.6 Untuk 
Pilar Pembangunan Ekonomi, sektor 
pariwisata menjadi sektor pertama 
yang terdampak walaupun sudah 
memiliki banyak industri pendukung, 
dengan penurunan angka kunjungan 
wisatawan sebanyak 88,82%.7  

Pemerintah daerah menjadi garda 
depan dalam penanganan COVID-19 
di Indonesia, yang angka kasus 
positifnya hingga 31 Agustus 2020 
mencapai 174.749 kasus.8  UCLG 
ASPAC  sebagai asosiasi pemerintah 
daerah dengan ruang lingkup 
wilayah Asia-Pasifik, berupaya 
mendukung pemerintah daerah 
untuk menekan angka penyebaran 
COVID-19. Bersama APEKSI (Asosiasi 
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), 
UCLG ASPAC berkolaborasi dalam 
program LOCALISE SDGs yang didanai 
oleh bantuan hibah dari Uni Eropa 
sejak tahun 2018, dengan tujuan 
memperkuat kapasitas pemerintah 
daerah serta asosiasinya dalam 
melaksanakan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) di 16 provinsi 
dan 14 kota di Indonesia, dan 
juga membangun jejaring antara 
pemerintah daerah di dalam 
maupun luar negeri dengan aktor 
pembangunan lainnya. LOCALISE 
SDGs juga turut melibatkan asosiasi 
pemerintah daerah lainnya yaitu 
APPSI, APKASI, ADEKSI dan ADKASI. 
Pada semester kedua di tahun 2020, 
dilakukan penyesuaian terhadap 
kegiatan LOCALISE SDGs agar 
program ini dapat mendukung upaya 
pemerintah daerah di Indonesia dalam 
merespon, melakukan pemulihan 
serta mencegah penyebaran pandemi 
COVID-19 melalui berbagai kegiatan 
peningkatan kapasitas yang dilakukan 
secara virtual. Kegiatan-kegiatan 
ini membahas berbagai isu pada 
sektor-sektor yang terdampak serta 
mengakselerasi persiapan “Adaptasi 
Kebiasaan Baru,” dengan tetap 

6. Wawancara Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc, Deputi Bidang 
Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (KSDA) Bappenas 
sekaligus Ketua Tim Pelaksana dari Tim Koordinasi Na-
sional TPB/SDGs, 27 Agustus 2020 pukul 13.00-14.30 WIB.
7. https://www.kemenparekraf.go.id/post/data-kunjun-
gan-wisatawan-mancanegara-bulanan-tahun-2020 
8. https://covid19.go.id/peta-sebaran 

memastikan terlaksananya upaya 
pencapaian TPB. 

Kegiatan virtual yang berlangsung 
setiap minggu ini tidak hanya 
meneruskan informasi tentang 
dampak pandemi COVID-19 
kepada publik serta berbagai 
upaya pemerintah dalam 
menghadapinya, tetapi juga 
menjembatani komunikasi antar 
pemerintah daerah agar pemulihan 
sosial, ekonomi dan lingkungan 
dapat dipercepat. Harapan 
lainnya adalah meningkatkan 
kolaborasi pemerintah daerah 
dengan berbagai pihak dalam 
penanganan COVID-19 sekaligus 
pencapaian TPB. Tema bahasan 
dalam aktivitas virtual berasal dari 
sektor pariwisata, ekonomi, dan 
kesehatan hingga akhir tahun 2020 
nanti, mengacu kepada arahan 
dari Kementerian Dalam Negeri 
mengenai pencapaian sasaran 
jangka pendek pada Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah tahun 2021 
terkait pelaksanaan TPB.

Selain mengadakan berbagai forum 
diskusi virtual, kegiatan LOCALISE 
SDGs juga akan melibatkan 
berbagai praktisi dan tenaga ahli 
dari SDGs Centre di Indonesia 
dalam penyusunan materi edukasi 
dan publikasi tentang penanganan 
COVID-19 serta pelaksanaan TPB. 
Seluruh materi tentang informasi, 
edukasi dan komunikasi, akan 
diberikan dalam bentuk buku 
saku, kompilasi keberhasilan 

inisiatif pemerintah daerah di 
Indonesia dalam menangani 
COVID-19, edukasi-edukasi 
digital pada media sosial, dan 
pelaksanaan riset pada berbagai 
sektor dalam menghasilkan 
rekomendasi kebijakan. Ragam 
upaya ini diharapkan dapat turut 
membantu Pemerintah Indonesia 
dalam melakukan pemulihan 
akibat pandemi di daerah. 

Hingga akhir Agustus 2020, 
LOCALISE SDGs telah melakukan 
tiga kali diskusi daring dan dua 
kali virtual match-making event 
dengan beragam tema, antara lain 
tentang opsi pendanaan alternatif 
(non-APBD), upaya pemulihan 
sektor pariwisata, dan tentang 
penegakan disiplin protokol 
kesehatan di daerah. Diskusi dan 
forum virtual tersebut akan terus 
dilakukan hingga bulan Desember 
dengan tema bahasan mengenai 
kesehatan (telemedicine), 
ketahanan pangan, pengelolaan 
limbah medis dan sampah rumah 
tangga, sinkronisasi data untuk 
kepentingan jarring pengaman 
sosial, serta ekonomi digital. 
Kegiatan-kegiatan ini juga akan 
ditindaklanjuti dengan coaching 
clinic dan pendampingan teknis 
untuk membantu akselerasi upaya 
pemulihan pada berbagai sektor 
oleh pemerintah daerah sekaligus 
berkontribusi kepada pencapaian 
target TPB. (SAS, ADS, CD)

(Sumber:
Freepik)
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LIPUTAN KHUSUS

KERJASAMA UCLG ASPAC DAN KEMENTERIAN DALAM 
NEGERI DAN UNIVERSITAS LAMPUNG: MAJU BERSAMA 

UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sebagai salah satu upaya UCLG 
ASPAC dalam mendukung 
pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) di Indonesia, 
UCLG ASPAC menandatangani 
Memorandum Saling Pengertian 
(MSP) dengan Kementerian Dalam 
Negeri pada tanggal 9 Juli 2020. 
MSP ini merupakan perpanjangan 
dari MSP sebelumnya dan telah 
turut memuat kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan oleh LOCALISE 
SDGs, program yang didukung oleh 
pendanaan hibah dari Uni Eropa 
dengan perhatian khusus kepada 
peningkatan kapasitas pemerintah 
daerah dan membangun jejaring 
pemerintah daerah, baik dari 
dalam maupun luar negeri 
untuk mendukung pencapaian 
TPB. Penandatanganan MSP ini 
berlangsung di Balaikota DKI 
Jakarta dengan disaksikan oleh Co-
President UCLG ASPAC, Gubernur 
DKI yang diwakili oleh Wakil 
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 
Bapak Ir. Ahmad Riza Patria, 
dengan tetap menerapkan protokol 
kesehatan.

Sementara itu, President UCLG 
ASPAC, Walikota Surabaya, Tri 
Rismaharini turut hadir pada acara 
sosialisasi Pelaksanaan Kerjasama 
antara Kementerian Dalam Negeri 
dengan Anggota UCLG ASPAC di 
Indonesia periode 2020-2023 
pada tanggal 23 Juli 2020, di 
Kantor Ditjen Bina Pembangunan 
Daerah Kementerian Dalam 
Negeri, Jakarta. 

Selain bertujuan untuk 
memperkuat koordinasi antara 
Kemendagri dan anggota UCLG 
ASPAC, acara ini juga dihadiri 
secara virtual oleh 10 pemerintah 
daerah anggota UCLG ASPAC 
di Indonesia, antara lain Kota 
Jember, Kota Probolinggo, Kota 
Padang, Kota Pangkalpinang, 
Kota Jayapura, DKI Jakarta, 
Kota Surakarta, DIY Yogyakarta, 
Kota Bogor dan Kota Tangerang 
Selatan. Dalam kesempatan ini, 
dilakukan sosialisasi program dan 
rencana induk kerja MSP masa 
periode 2020-2023, selain turut 

mengumpulkan masukan terkait 
program kegiatan MSP dari 
anggota UCLG ASPAC. 

UCLG ASPAC juga bekerja sama 
dengan SDGs Centre Universitas 
Lampung (UNILA) dan Kota 
Bandar Lampung sebagai Ibukota 
Provinsi Lampung, dengan 
mengadakan kegiatan Workshop 
Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan TPB pada tanggal 12 
Agustus 2020 lalu. Kota Bandar 
Lampung memiliki komitmen 
kuat dalam pelaksanaan TPB, 
sehingga terdapat kebutuhan 
peningkatan kapasitas untuk para 
staf OPD di Kota Bandar Lampung 
agar mampu memahami dan 
menjalankan proses monitoring 
dan evaluasi terhadap capaian 
TPB. Melalui program LOCALISE 
SDG, UCLG ASPAC mendukung 
pelaksanaan workshop dengan 
menyajikan materi terkait 
monitoring dan evaluasi yang 
dibawakan secara virtual oleh 
Training Coordinator, Hendra 
Susila Adi, dengan tetap mengacu 
kepada peraturan dan kebijakan 
yang telah dikelaurkan oleh 
Pemerintah. (SAS)

Penandatanganan dan Sosialisasi Memorandum 
Saling Pengertian antara UCLG ASPAC dan 

Kementerian Dalam Negeri 
(Sumber: UCLG ASPAC)

Workshop Monitoring dan Evaluasi TPB di Kota 
Bandar Lampung

(Sumber: Koleksi LOCALISE SDGs)



Newsletter 4

Di masa pandemi COVID-19, upaya 
pencapaian Tujuan Pembangunan 
Pembangun Berkelanjutan (TPB) 
menjadi tantangan tersendiri bagi 
pemerintah daerah. Salah satunya 
dalam aspek pembiayaan untuk 
merespon pandemi. Pemerintah 
daerah telah melakukan proses 
realokasi, refocusing anggaran 
belanja daerah, dan reprogramming, 
untuk dapat memenuhi kebutuhan 
peralatan dan perlengkapan 
layanan kesehatan dan jaring 
pengaman sosial, sambil tetap 
memastikan bahwa anggaran untuk 
penyelenggaraan pelayanan dasar 
dan TPB tetap dapat tersedia. 
Agar dapat memenuhi kebutuhan 
tersebut, pemerintah daerah dapat 
mengakses skema pembiayaan 
alternatif non-APBD.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah 
mengakses sumber pembiayaan 
alternatif di luar APBD untuk 
membiayai beberapa proyek strategis 
serta peningkatan akses pelayanan 
dasar masyarakat seperti pinjaman 
perbankan, obligasi daerah, dan 
Kerjasama Pemerintah dan Badan 
Usaha (KPBU) untuk penganggaran 
program di tahun 2021. Selain itu, 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
juga membuka kolaborasi antar 

pihak sesuai dengan TPB 17, 
yaitu Kemitraan untuk Mencapai 
Tujuan, dengan melibatkan BUMD, 
BUMN, pihak swasta dan juga 
pemerintah daerah kabupaten/
kota di lingkup Provinsi Jawa. Salah 
satunya dalam pembangunan 
dan pengembangan Kertajati 
International Airport and Aerocity 
yang terletak di Kabupaten 
Majelengka untuk mempersempit 
jurang ketimpangan antara 
wilayah timur dan wilayah barat 
Provinsi Jawa Barat. Ketimpangan 
yang ada ditandai dengan masih 
cukup tingginya gini ratio yang 
dimiliki provinsi ini, yakni sebesar 
0,403 pada Maret 2020, atau 
tertinggi kedua se-Indonesia.1

Setidaknya 19.000 tenaga 
kerja dapat terserap dalam 
Pembangunan Kertajati 
International Airport and Aerocity 
ini, mulai dari fase pembangunan 
hingga tahap operasional.2 
Konsep aerocity sebagai kawasan 
penyangga Bandara Kertajati 
yang terdiri dari apartemen, 
rumah sakit, dan embarkasi haji 

1. BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2020
2. Jawapos.  Beroperasi Maret 2018, BIJB Bakal 
Serap 19 Ribu Tenaga Kerja. https://www.jawapos.
com/ekonomi/bisnis/14/08/2017/beroperasi-maret-
2018-bijb-bakal-serap-19-ribu-tenaga-kerja/

KABAR DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT: PEMBIAYAAN 
ALTERNATIF NON-APBD UNTUK 
INFRASTRUKTUR STRATEGIS

Silakan pindai QR Code ini untuk 
informasi lebih lanjut terkait 17 

TPB.

(Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat)

turut secara luas berkontribusi 
dalam pemberdayaan UMKM, 
sehingga pembangunan 
infrastruktur ini secara langsung 
berkontribusi pada TPB 9 yaitu 
industri, inovasi dan infrastruktur, 
yang turut berkontribusi pada 
TPB 1 Tanpa Kemiskinan, TPB 10 
Berkurangnya Kesenjangan, serta 
TPB 8 yaitu Pekerjaan Layak dan 
Pertumbuhan Ekonomi sebagai 
bagian dari Pilar Pembangunan 
Sosial dan Ekonomi dari TPB. (VK)

Sumber:

Presentasi Kepala Bappeda Provinsi 
Jawa Barat pada Webshare #14: “Skema 
Penganggaran dan Peluang Pembiayaan 
Alternatif di Daerah dalam Pencapaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Masa 
Pandemi COVID-19” (seri 1) pada Jumat, 10 
Juli 2020 | 14.00 -16.00 WIB.
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Masalah ketahanan pangan adalah 
satu satu isu yang mencuat selama 
masa pandemic COVID-19. Badan 
PBB untuk Pangan (FAO) telah 
memperkirakan adanya kelangkaan 
pangan saat pandemi berlangsung.3  
Pemerintah Indonesia kemudian 
merespon hal ini dengan cepat, 
melalui arahan Presiden Jokowi 
kepada menteri terkait untuk segera 
mengontrol ketersediaan bahan 
pokok di seluruh Indonesia. Pada 
Musyawarah Rencana Pembangunan 
Nasional (Musrenbangnas), 30 April 
2020, Presiden Jokowi meminta 
agar dilakukan peninjauan kesiapan 
ketahanan pangan dari produksi 
hingga distribusi.  

Kota Pariaman memiliki cerita 
tersendiri untuk ketahanan 
pangan selama masa pandemi. 
Seperti kebanyakan kota lainnya 
di Indonesia, Kota Pariaman 
menerapkan kebijakan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai 
strategi pencegahan penyebaran 
COVID-19 yang berlaku hingga 29 
Mei 20204  sesuai dengan instruksi 
Gubernur Sumatra Barat melalui 
Surat Keputusan Gubernur. Melalui 
surat ini, Gubernur memberikan 
instruksi kepada Bupati/Walikota 
untuk menghentikan sementara 
aktifitas diluar rumah seperti 
pelaksanaan pendidikan di sekolah, 
aktifitas bekerja di tempat kerja, 
kegiatan sosial dan budaya, serta 
pergerakan orang dan barang 
menggunakan moda transportasi.

Walaupun dilakukan pembatasan 
kegiatan, Kota Pariaman tetap dapat 
mencukupi kebutuhan pangan 
warganya. Berdasarkan data dari 
Pemerintah Kota Pariaman, stok 

3. https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-
mencatatcovid19/879-ketahanan-pangan-dan-ironi-
petani-di-tengah-pandemi-covid-19
4. https://pariamankota.go.id/berita/psbb-kota-paria-
man-di-perpanjang-hingga-29-mei-2020

beras yang dimiliki oleh kota 
yang berada di pantai barat 
pulau Sumatra ini telah melebihi 
kebutuhan pangan warganya. 
Untuk periode Januari-Juni 2020, 
Kota Pariaman memiliki stok beras 
sebanyak 6.740 kg, sementara 
kebutuhan beras selama dua 
semester adalah 8.921 kg. Untuk 
menjamin keberlangsungan 
stok beras, Pemerintah Kota 
Pariaman menghimbau semua 
pihak melalui surat edaran 
resmi untuk berpartisipasi 
untuk memastikan lumbung 
beras tetap terisi. Para petani 
juga mendapatkan perhatian 
khusus melalui pembenahan 
irigasi agar pengairan ke petak-
petak sawah tetap lancar, 
pengadaan bibit unggul dan 
alat, juga pendampingan untuk 
memanfaatkan Asuransi Usaha 
Tani Padi (AUTP).5

Sementara untuk bahan pangan 
lainnya, seperti kebutuhan 
protein, Kota Pariaman 
berinovasi melalui program Satu 
Rumah Satu Kolam. Program 
ini mendorong setiap rumah 
untuk memiliki kolam ikan di 
pekarangan masing-masing guna 
memenuhi kebutuhan protein 

5. Presentasi Walikota Pariaman pada Webshares 11 
tanggal 25 Juni 2020.

keluarga. Pemerintah kota juga 
membantu penyediaan bibit 
unggul ikan gurami, lele dan ikan 
lainnya.  Selain dianjurkan untuk 
memiliki kolam ikan, pemerintah 
kota juga memotivasi warganya 
untuk memanfaatkan pekarangan 
rumah dengan menanam sayuran 
seperti bayam serta memberikan 
bantuan berupa bibit dan plastik 
polybag agar untuk percepatan 
realisasi.

Semua upaya ini menjadikan Kota 
Pariaman bebas resiko rawan 
pangan. Langkah  yang dilakukan 
oleh Kota Pariaman dalam 
mencegah terjadi kekurangan 
pangan merupakan bukti bahwa 
menyelesaikan masalah dengan 
dengan melakukan inovasi dan 
terobosan baru bukanlah hal 
yang tidak mungkin dilakukan 
oleh setiap pemerintah daerah, 
terutama di masa pandemi 
seperti sekarang ini. Upaya ini 
merupakan kontribusi nyata 
dari Kota Pariaman dalam 
pencapaian TPB, terutama TPB 1 
Tanpa Kemiskinan, TPB 2 Tanpa 
Kelaparan yang merupakan 
Pilar Pembangunan Sosial, serta 
TPB 11 Kota dan Pemukiman 
Berkelanjutan yang merupakan 
Pilar Pembangunan Lingkungan. 
(SAS)

KABAR DAERAH

KOTA PARIAMAN: INOVASI 
KETAHANAN PANGAN DI MASA 
PANDEMI

(Sumber: Presentasi Walikota Pariaman)
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Judul Buku : Kota Untuk Semua
Halaman    : 480
Penulis       : Wicaksono Sarosa
Penerbit       : Mizan, 2020

(Sumber: Arsip Ruang Waktu Knowledge-
Hub)

Wicaksono Sarosa adalah praktisi 
perencanaan perkotaan yang sudah 
lebih dari 30 tahun berkecimpung 
dalam dunia perencanaan dan 
pengembangan perkotaan di 
Indonesia. Salah satu karyanya, 
“Kota Untuk Semua” yang terbit 
sejak tahun 2015, berbicara tentang 
Masa Depan Kota Kita dengan 
melihat implikasi dari Sustainable 
Development Goals (SDGs) atau 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB).  

Sementara itu, dokumen New Urban 
Agenda atau Agenda Baru Perkotaan 
disepakati dalam Konferensi Habitat 
Ketiga di Quito, Ekuador pada tahun 
2016. Secara holistik, konsep urban 
(perkotaan) dapat mengarahkan 
pembangunan dan pengelolaan kota 
yang lebih luas. Namun, Agenda 
Baru Perkotaan ini cenderung susah 
dicerna oleh masyarakat awam. 
Maka, penulis memberanikan diri 
menggunakan istilah Kota Untuk 
Semua, dengan menggunakan 
pendekatan antroposentris 
kota yang mementingkan sifat 
keterbukaan kota, yakni dimana 
kota dan segala fasilitasnya haruslah 
terbuka untuk diakses oleh semua 

kalangan masyarakat. Sifat 
tersebut mewajibkan partisipasi 
masyarakat untuk mengubah 
kotanya sesuai aspirasi dari 
tiap kota karena seluruh warga 
memiliki hak dan peluang yang 
sama untuk mendapatkan 
penghidupan yang lebih baik di 
kota mereka masing-masing.

Dapat dianggap bahwa buku 
ini menjelaskan kriteria suatu 
kota yang “SDGs banget”, dan 
selaras dengan pirinsip Kota 
untuk Semua. TPB 11 secara 
eksplisit membahas tentang 
permasalahan perkotaan dan 
mengarahkan pentingnya bagi 
semua kota di dunia menjadi 
aman, inklusif, tangguh 
dan berkelanjutan. Namun, 
sesungguhnya 16 tujuan lain 
dari TPB juga berkaitan dengan 
kota, seperti TPB 1, yaitu 
Tanpa Kemiskinan dimana 
suatu kota dapat menjadi 
tempat tinggal yang layak bagi 
warga miskinnya dari segi 
kesejahteraan dan kesempatan 
berusaha. TPB 2, yaitu Tanpa 
Kelaparan, menggambarkan kota 
yang tidak berlebihan dalam 
berkebutuhan pangan dengan 
lahan pertanian kota yang 
memadai sehingga tidak ada 
alih fungsi lahan pertanian yang 
subur dan kota dapat tumbuh 
menjadi kota yang kompak. TPB 
3, yaitu Kehidupan Sehat dan 
Sejahtera, menjelaskan tentang 
kota dengan kualitas udara 
yang bersih akibat transportasi 
berkelanjutan dan mendorong 
warganya bergaya hidup sehat 
dan aktif berolahraga.

Secara berimbang, buku setebal 
480 halaman ini juga mengulas 
tentang berbagai tantangan 
dalam rangka mewujudkan 
“Kota untuk Semua”, baik 
dari aspek ekonomi, sosial 
budaya, lingkungan tata 
kota, pengetahuan maupun 
aspek teknologi. Namun, ada 

kecenderungan mewujudkan 
segala bentuk bias dalam 
menjalankan berbagai strategi. 
Untuk mewujudkan “Kota 
untuk Semua”, Penulis mencoba 
membuat berbagai skenario 
yang ideal, buruk, hingga yang 
realistis sehingga para pihak yang 
berkepentingan akan mendapat 
gambaran langkah mana yang 
harus dipilih agar harapan Kota 
untuk Semua atau kota yang 
berkelanjutan dapat terwujud. 
Buku ini bisa didapatkan di toko-
toko buku terkemuka dan situs 
penjualan daring. (SIW)

    OPINI
COVID-19 DAN 
PELAKSANAAN 
TPB DI INDONESIA

Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc,

Deputi Bidang Kemaritiman dan 
Sumber Daya Alam (KSDA) Bappenas 
sekaligus Ketua Tim Pelaksana dari 
Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs. 

(Sumber: Dokumentasi Bappenas.go.id)

Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) 
mencanangkan 2020 sebagai 
tahun diawalinya dekade aksi 
atau Decade of Action untuk 
akselerasi pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB) yang harus tercapai di tahun 
2030 nanti. Pada saat yang sama, 
pandemi COVID-19 melanda 
dunia dan melumpuhkan sendi-
sendi persiapan pembangunan, 
termasuk di Indonesia yang 
mengalami dahsyatnya imbas 
COVID-19. Redaksi Kabar TPB 
yang diwakili oleh Knowledge 
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Management Officer, Sitti 
Aminah Syahidah berkesempatan 
melakukan wawancara secara 
virtual dengan Bapak Dr. Ir. Arifin 
Rudiyanto, MSc, Deputi Bidang 
Kemaritiman dan Sumber Daya 
Alam (KSDA) Bappenas  sekaligus 
Ketua Tim Pelaksana dari Tim 
Koordinasi Nasional TPB/SDGs.

Sitti Aminah Syahidah (SAS): 
Selamat Siang Pak Arifin. 
Terimakasih atas waktunya. 
Sebagai pembuka, dapatkah Bapak 
jelaskan dari perspektif Bapak 
selaku Ketua Tim Pelaksana dari 
Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs, 
sejauh mana pandemi COVID-19 
memberikan pengaruh terhadap 
komitmen Indonesia untuk 
pencapaian target TPB/SDGs?

Arifin Rudiyanto (AR): Harus 
diakui bahwa pandemi COVID-19 
mempengaruhi hampir seluruh 
sektor pembangunan. Hal ini 
tentunya juga berpengaruh 
pada pelaksanaan pencapaian 
target-target TPB/SDGs, baik 
pada pilar pembangunan sosial, 
ekonomi, lingkungan, serta hukum 
dan tata kelola. Berdasarkan 
hasil analisis dampak pandemi 
COVID-19 di Indonesia pada 
tahun ini, diperkirakan proyeksi 
pertumbuhan kita akan berada 
pada kisaran -0,4 – 2,3% dengan 
proyeksi tingkat kemiskinan akan 
kembali menyentuh angka 10,2% 
dan tingkat pengangguran terbuka 
pada kisaran 7,8 – 8,5%. Selain itu, 
pandemi ini juga diperkirakan akan 
mengurangi kunjungan wisatawan 
mancanegara hingga 3 juta orang. 
Dampak ini secara signifikan akan 
mempengaruhi  pencapaian target-
target pada pilar TPB/SDGs lainnya. 
Dampak pada Pilar Pembangunan 
Sosial, TPB 1 Tanpa Kemiskinan, 
misalnya. Mereka yang terdampak 
COVID-19 diperkirakakan adalah 
penduduk yang dibawah garis 
kemiskinan (10,86%) dan penduduk 
miskin dan rentan (30,77%). Kedua 
kelompok ini menjadi prioritas 
untuk dibantu, namun tentunya 
tanpa melupakan ketahanan 

kelas menengah karena 
mereka menjadi penyumbang 
53% pajak nasional dan 43% 
konsumsi nasional bertumpu 
pada kelas menengah. Mereka 
juga memerlukan instrumen 
pengaman agar tidak tidak 
kembali miskin atau menjadi 
miskin baru yang menambah 
angka kemiskinan yang ada. 
Imbas COVID-19 pada Pilar 
Pembangunan Ekonomi, 
terutama untuk TPB 8 Pekerjaan 
Layak dan Pertumbuhan 
Ekonomi, TPB 9 Industri, 
Inovasi, dan Infrastruktur, 
serta TPB 10 Berkurangnya 
Kesenjangan, terlihat nyata 
pada sektor pariwisata yang 
memiliki mencakup banyak 
industri di dalamnya, seperti 
jasa perhotelan, maskapai 
penerbangan, restoran. Pandemi 
terpaksa membuat pelaku 
industri pariwisata menghentikan 
kegiatan mereka dan berujung 
pada pemberhentian tenaga 
kerja. Situasi ini berkontribusi 
angka pengangguran yang ada 
selama pandemi. Kontribusi 
lainnya berasal dari angkatan 
kerja baru yang memasuki 
pasar tenaga kerja. Solusinya 
penguatan pada kartu pra kerja 
yang dibaurkan dengan bantuan 
sosial.

Sementara dampak pada Pilar 
Pembangunan Lingkungan, 
terasa nyata terutama untuk 
TPB 13 Penanganan Perubahan 
Iklim. Selama pandemi COVID-19 
diperkirakan pertumbuhan 
emisi Gas Rumah Kaca menurun 
karena  aktivitas ekonomi dan 
penggunaan bahan bakar fosil 
juga menurun.  Penurunan 
penggunaan transportasi publik 
terbilang cukup signifikan 
sebagai perwujudan dari social 
distancing. Data menunjukkan 
volume rata-rata lalu lintas di 
Jakarta mengalami penurunan 
sebanyak 8.2%, dan pengguna 
bus AKAP (Antar Kota Antar 
Provinsi) dan kereta api juga 

mengalami penurunan sebesar 
93%. Penurunan ini memberikan 
imbas positif bagi kualitas 
udara perkotaan. Kota Jakarta, 
misalnya, berdasarkan Air 
Quality Indeks (AQI), berada 
pada angka 64 atau level sedang.  
Air Quality Indeks (AQI) sendiri 
adalah ukuran untuk menilai 
pencemaran udara pada sebuah 
daerah. Di sisi lain, pencemaran 
dari sampah plastik medis dan 
non medis semakin meningkat 
dan memerlukan penanganan 
serius dari hulu ke hilir. Terakhir 
dampak pandemi COVID-19 
pada Pilar Pembangunan 
Hukum dan Tata Kelola terlihat 
ada penyelenggaraan proses 
hukum dan peradilan dengan 
pembatasan fasilitas pelayanan 
umum. Proses penanganan 
perkara, misalnya, tidak lagi 
harus tatap muka. Sementara itu, 
pelayanan publik tetap berjalan 
dengan penerapan keamanan 
siber bagi organisasi pemerintah. 

SAS: Sejauh mana pandemi 
COVID-19 mempengaruhi 
Rencana Aksi Nasional (RAN) 
TPB/SDGs yang sudah ada/akan 
diperbaharui?

AR: Pandemi COVID-19 tidak 
terlalu berpengaruh bagi 
Rencana Aksi Nasional  (RAN) 
yang sudah berjalan, yaitu 
RAN 2017-2019, karena 
pelaksanaanya sudah berada 
pada tahap akhir (evaluasi dan 
pelaporan). Di sisi lain pandemi 
ini akan menjadi poin penting 
dalam penyusunan RAN  2020-
2024 dimana target-targetnya 
perlu disesuaikan dengan 
keadaan terkini mengikuti target 
pembangunan yang diperbaharui 
oleh pemerintah. Selain itu, 
penyusunan RAN 2020-2040 juga 
mempertimbangkan kemampuan 
pihak di luar pemerintah (non-
state actors) yang juga terkena 
imbas dari pandemi ini dalam 
mencapai target yang akan 
ditetapkan. Pemerintah daerah 
sebagai penyusun Rencana 
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mendukung pemulihan sektor 
ekonomi. Peluang dari ekonomi 
ditigal semakin meningkat 
selama masa pandemi, seperti 
transaksi barang dan jasa baik 
melalui berbagai platform digital 
untuk berbagai kepentingan, 
misalnya pendidikan melalui 
digital education maupun untuk 
usaha pemulihan ekonomi itu 
sendiri. Keberadaan ekonomi 
kreatif yang cukup bertahan 
selama pandemi, terutama 
film, video, aplikasi dan game 
developer juga menjadi bagian 
dari inovasi untuk pemulihan 
ekonomi melalui produksi film 
yang menghibur mereka banyak 
beraktivitas di rumah atau 
aplikasi yang mempermudah 
pekerjaan sehari-hari.

SAS: Dukungan dan upaya apa 
saja yang telah dilakukan oleh 
Tim Koordinasi Nasional TPB/
SDGs untuk tetap membantu 
pemerintah daerah agar dalam 
melaksanakan komitmen 
Pemerintah Indonesia untuk 
mencapai TPB/SDGs di masa 
pandemi ini? Apakah ada 
penyesuaian target-target dalam 
Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs?

AR: Penyelarasan penyusunan 
RAN TPB/SDGs dengan 
berbagai kebijakan dan rencana 
pembangunan Pemerintah yang 
adaptif terhadap kondisi saat ini 
merupakan bentuk dukungan 
Tim Koordinasi Nasional TPB/
SDGs pemerintah daerah agar 
dapat tetap mencapai TPB/
SDGs pada masa pandemi ini. 
Peta Jalan (Roadmap) tentu 
akan mengalami proses review 
untuk menyesuaikan proyeksi 
dan berbagai target capaian 
TPB/SDGs berdasarkan kondisi  
kekinian. Beberapa pedoman 
teknis yang bisa mendukung 
penyusunan dan pelaksanaan 
Rencana Aksi di tingkat nasional 
dan daerah yang lebih baik (build 
back better) sedang dipersiapkan. 
Kegiatan yang menjadi bagian 
dari persiapan penyusunan 

pedoman teknis ini adalah kaji 
ulang dan penyusunan metadata 
terbaru (edisi 2) yang akan 
menjadi dasar penyusunan RAN 
dan RAD TPB/SDGs mendatang. 
Lalu revisi dan penyusunan 
pedoman monitoring, evaluasi 
dan pelaporan Rencana Aksi 
yang salah satunya diselaraskan 
dengan Permendagri 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, 
Serta Tata Cara Perubahan 
RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan 
Permendagri 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 
dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan 
Daerah yang diharapkan bisa 
mempermudah perencanaan 
dan pelaksanaan TPB/SDGs di 
daerah.  Penyusunan strategi 
komunikasi TPB/SDGs yang 
bisa digunakan semua pihak 
untuk mendukung peningkatan 
kepedulian dan partisipasi 
seluruh pihak dalam pelaksanaan 
pencapaian TPB/SDGs di tingkat 
nasional hingga daerah menjadi 
bagian dari persiapan tersebut.

Kami juga mendukung 
pembentukan dan penetapan 
SDGs Centre pada berbagai 
perguruan tinggi di daerah yang 
diharapkan bisa membantu 
Pemerintah Daerah dan 
para pihak lainnya dalam 
pelaksanaan TPB/SDGs di 
daerah.  Bentuk dukungan 
lainnya adalah melaksanakan 
peningkatan kapasitas SDM di 
tingkat daerah melalui berbagai 
fasilitasi, bimbingan teknis dan 
pendampingan, baik dalam 
perencanaan dan pelaksanaan, 
serta monev dan pelaporan TPB/
SDGs di daerah bekerjasama 
dengan berbagai pihak (SDGs 
Centre, Mitra Pembangunan dan 
Donor, CSO).

Penyesuaian target-target 
dalam RAN TPB/SDGs 

Aksi Daerah (RAD) tentunya akan 
terpengaruh juga karena RAD TPB 
mengacu pada RAN TPB. 

SAS: Pandemi ini tentu berdampak 
pada upaya pemerintah daerah 
dalam mencapai target TPB. 
Menurut bapak, apa tantangan 
terbesar yang dihadapi oleh 
pemerintah daerah dalam 
melaksanakan pencapaian TPB di 
masa pandemi ini, dan inovasi apa 
yang seharusnya dilakukan?

AR: Secara umum, sama seperti 
tingkat nasional dan global, 
dampak terbesar dari pandemi 
COVID-19 adalah korban jiwa dan 
risiko terjadinya krisis di berbagai 
sektor, terutama dalam sektor 
perekonomian.  Oleh karena itu, 
tantangan terbesar saat ini adalah 
bagaimana pemerintah daerah 
terhindar dari berbagai krisis 
tersebut dan secara bersamaan 
meningkatkan ketahahan kita 
terhadap dampak pandemi hingga 
pandemi ini sudah bisa diatasi.  
Tantangan besar lainnya adalah 
melakukan perubahan perilaku 
masyarakat dan pemerintah, serta 
beradaptasi dengan pandemi 
ini. Tantangan-tantangan ini 
memerlukan perubahan dan 
penyesuaian, termasuk rencana-
rencana pembangunan yang 
didalamnya termasuk pelaksanaan 
TPB/SDGs yang adaptif terhadap 
pandemi saat ini. Pemerintah 
sendiri sudah menyiapkan skenario 
pemulihan pasca pandemi  dengan 
pilihan model Kurva V, yaitu dari 
perlambatan dan pemulihan 
secara cepat (rebound), Kurva L, 
yaitu perlambatan dan pemulihan 
bertahap, dan Kurva U, yaitu 
perlambatan dan stagnansi (resesi).

Inovasi untuk pulih dari dampak 
pandemi, selain rencana 
pelaksanaan pembangunan yang 
lebih baik (build back better), juga 
inovasi untuk mengoptimalisasi 
pemanfaatan iptek yang bisa 
menjadi solusi bagi kita semua. 
Pemanfaatan IPTEK, bukan hanya 
bisa mendukung solusi di sektor 
kesehatan, tetapi juga bisa 



yang diselaraskan dengan Rencana 
Pembangunan Pemerintah terkini akan 
dilakukan berdasarkan serangkaian 
upaya dan persiapan tadi sehingga hasil 
penyelarasan target tersebut menjadi 
acuan pada penyusunan RAD TPB/SDGs 
yang disusun oleh pemerintah daerah. 
(SAS)

Pandemi COVID-19 memberikan imbas 
luar biasa kepada seluruh sektor 
pembangunan di Indonesia. Mulai dari 
sektor sosial, ekonomi, lingkungan serta 
sector tata kelola. Asosiasi Pemerintah 
Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) merespon 
situasi ini dengan menggandeng berbagai 
pihak untuk urun rembug terkait strategi 
pemulihan pandemi COVID-19. Selama 
bulan September hingga Oktober 2020, 
APEKSI akan membahas berbgai isu, yatu 
tentang pengelolaan air selama masa 
pandemi, penegakan disiplin protokol 
kesehatan,  smart city serta isu tentang 
Rancangan Undang-Undang Cipta Karya 
bersama para mitra. Untuk informasi lebih 
lanjut, silahkan akses https://apeksi.id. 
(SAS, DM)

Sosial media Localise SDGs: 

 https://localisesdgs-indonesia.org

 localise.sdgs

 localisesdgs

 localise.sdgs
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INFO AGENDA

APEKSI

LOCALISE SDGS
INFO AGENDA

Sejak awal pandemi COVID-19, 
UCLG ASPAC telah berkomitmen 
untuk mendukung penanganan 
COVID-19, diantaranya 
dengan memfasilitasi donasi 
perlengkapan kesehatan 
antar negara anggota UCLG 
ASPAC, melaksanakan forum 

virtual untuk membahas berbagai isu di sektor yang terdampak 
pandemi, serta berbagi pengetahuan tentang praktik baik 
dalam penanganan COVID-19. Kegiatan-kegiatan virtual ini 
telah ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh LOCALISE SDGs, yang 
merupakan wujud kerjasama UCLG ASPAC dan APEKSI yang didanai 
oleh hibah dari Uni Eropa. Di bulan September hingga Oktober 
2020, LOCALISE SDGs akan mengadakan beragam diskusi daring 
dan kegiatan virtual tematik lainnya dengan jadwal antara lain:

Rabu, 2 September 2020: Diskusi Daring #3: Mendorong Pemerintah 
Daerah Memanfaatkan Teknologi Telemedicine dalam Memberikan 
Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19

Jumat, 4 September 2020: Coaching Clinic #1: Mempercepat Pemulihan 
Sektor Pariwisata di Daerah Melalui Pengembangan Wisata Daring

Jumat, 11 September 2020: Coaching Clinic #2: Mendorong Pemerintah 
Daerah untuk Mengakses Peluang Pembiayaan Alternatif untuk Pencapaian 
Tujuan Pembangunan BerkelanjutanSelama Pandemi COVID-19

Kamis, 17 September 2020: Diskusi Daring #4: Pemulihan Ekonomi Daerah 
Melalui Modernisasi Pengelolaan Pasar Tradisional

Jumat, 18 September 2020: Matchmaking Virtual Event #3: Membantu 
Pemerintah Daerah Mengembangkan Layanan Telemedicine untuk 
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Daerah

Jumat, 25 September 2020: Coaching Clinic #3:  Mendukung Pemulihan 
Sektor Ekonomi di Daerah Melalui Digitalisasi Sektor Perdagangan dan 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kamis, 1 Oktober 2020: Diskusi Daring #5: Menjaga Ketahanan Pangan 
Daerah di Masa Pandemi

Jumat, 9 Oktober 2020: Matchmaking Virtual Event #4: Mendorong 
Pemerintah Daerah untuk Melakukan Pemulihan Ekonomi melalui 
Kerjasama Ekonomi Digital (Fin-tech) dan Ekonomi Kreatif 

Kamis, 15 Oktober 2020: Diskusi Daring #6: Mendorong Sinkronisasi Data 
yang Efektif untuk Merealisasikan Jaring Pengaman Sosial yang Berkeadilan

Jumat, 23 Oktober 2020: Coaching Clinic #3: Mendukung Ketahanan 
Pangan di Daerah Melalui Kerjasama Multi Pihak

Selasa, 27 Oktober 2020: Diskusi Daring #7: Pengelolaan Limbah Medis dan 
Sampah Rumah Tangga yang Bertanggungjawab di Masa Pandemi

Lalu, agenda dari UCLG ASPAC adalah: 

24 - 28 April 2021: UCLG ASPAC 8th Congress and International Conference 
“From Steady Recovery to Sustained Prosperity in Post COVID-19 Asia 
Pacific”, 24-28 April 2021, Zhengzhou

Jadwal acara dapat berubah sewaktu-waktu, pantau terus jadwal 
terkini pelaksanaan kegiatan virtual ini di Instagram LOCALISE SDGs: 
@localise.sdgs


