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 Pentingnya Kualitas dan
 Sinkronisasi Data untuk Jaring
 Pengaman Sosial yang Tepat
Sasaran

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 pelaksanaan TPB/SDGs 
kepada rekan-rekan mitra LOCALISE 
SDGs (16 provinsi, 14 kota dan lima 
asosiasi pemerintah daerah), serta 
pemerintah daerah non-mitra, dan aktor 
non-pemerintah (mitra pembangunan, 
filantropi, akademisi, media dan 
masyarakat).

Informasi pada Kabar TPB dapat 
bersumber dari tim program, asosiasi 
pemda dan pemerintah daerah. Kabar 
TPB juga adalah upaya kami untuk 
menyampaikan berbagai informasi 
perkembangan kebijakan, praktik baik 
dan inovatif pemerintah daerah dan 
pihak-pihak lain yang bekerja untuk 
pencapaian pembangunan berkelanjutan 
di Indonesia. 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 pelaksanaan TPB. 

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. 

 

Sejak pandemi COVID-19 melanda, 
agenda pembangunan di daerah 
mengalami perubahan dan penyesuaian 
yang signifikan. Selain sektor kesehatan, 
sektor ekonomi mengalami pelemahan 
akibat pembatasan sosial selama 
pandemi sehingga masyarakat rentan 
terhadap kemiskinan dan pengangguran. 
Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) 
menyatakan bahwa pada Maret 2020, 
jumlah penduduk miskin meningkat 
sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan 
periode September 2019.

Maka, pemerintah meluncurkan 
kebijakan jaring pengaman sosial atau 
yang disebut sebagai bansos (bantuan 
sosial). Tujuannya adalah untuk 
menjaga daya beli masyarakat di tengah 
pelemahan ekonomi ini serta membantu 
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 
yang terkena dampak pandemi. Selain 
itu, kebijakan pemerintah terkait jaring 
pengaman sosial juga merupakan 
hal penting sebagai langkah-langkah 
antisipatif di masa pandemi, khususnya 
dalam konteks pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB).  

Masalahnya, terkadang masyarakat yang 
membutuhkan belum tentu menerima 
bantuan sosial dari pemerintah secara 
merata dan alasan terbesar adalah data 
yang tidak kredibel atau akurat baik dari 
pusat maupun daerah. Solusi satu-
satunya adalah meningkatkan bukan 
hanya kualitas, namun juga akurasi dan 
sinkronisasi data, sehingga kebijakan 
yang dihasilkan seputar jaring pengaman 
sosial di pusat dan daerah dari awalnya 
sudah berbasis data yang dapat 
diandalkan. 

Sebagai respon, LOCALISE SDGs 
sebagai program kolaboratif UCLG 
ASPAC dan APEKSI (Asosiasi 
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) yang 
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didanai oleh Uni Eropa mengadakan 
forum virtual untuk mengembangkan 
kapasitas Pemda untuk mencapai TPB 
dalam masa pandemi. Topik kualitas 
dan sinkronisasi data sejauh ini telah 
dibahas pada acara Diskusi Daring 
TPB & COVID-19 keenam, dimana kita 
dapat melihat kebijakan dan strategi 
pemerintah dalam memperbaiki tata 
kelola data. 

Temuan terbesar adalah bahwa 
sebagian besar dari pemerintah 
daerah sudah mencoba melakukannya 
sesuai dengan Perpres No. 39 Tahun 
2019 tentang Satu Data Indonesia 
untuk memperoleh data yang akurat, 
mutakhir, terpadu dan mudah diakses 
serta dibagi antar instansi dan menjadi 
‘pipa’ dengan adanya Portal Satu Data.
 

“Tantangan yang paling fundamental 
adalah bagaimana data tersebar di 
berbagai macam instansi, sehingga 
belum ada pipa. Satu Data Indonesia 
dapat memberi solusi, khususnya 
dalam mekanisme pemberian bantuan 
sosial tentang tata kelola, menciptakan 
hubungan antar instansi supaya data 
mengalir dan memiliki kualitas yang 
baik dengan format yang terbuka.” – 
Daniel Oscar Baskoro, S.Kom, M.Sc 
(Manajer Tata Kelola Sekretariat 
Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, 
Kementerian PPN/Bappenas)

Kementerian Sosial juga mengelola 
Data Terpadu Kementerian Sosial 
(DTKS) yang berisikan informasi sosial 
ekonomi terkait rumah tangga miskin 
dan tidak mampu, yakni sebanyak 29,7 
juta individu dan setiap kabupaten/kota 
sudah memiliki log in ke aplikasi Sistem 

Informasi Kesejahteraan Sosial – Next 
Generation (SIKS-NG). Aplikasi ini 
sudah dikembangkan dan digunakan 
dari tahun 2017 akhir untuk membantu 
pemerintah dalam mengelola 
data terpadu di wilayah masing-
masing, seperti untuk perencanaan 
pengentasan kemiskinan melalui 
bantuan sosial. 

Diskusi ini juga memperlihatkan 
beberapa praktik baik, seperti yang 
dilakukan oleh pemerintah kabupaten 
Trenggalek seperti program GERTAK 
(Gerakan Tengok Bawah Masalah 
Kemiskinan) yang dimulai dari 
2017. Berada di kabupaten, posko 
GERTAK dilanjutkan ke tingkat 
desa dengan membangun Pusat 
Kesejahteraan Sosial (Puskesos) 
hingga dapat berperan dalam 
perbaikan data DTKS. Kemudian, 
Desa Panggungharjo di Kabupaten 
Bantul, DIY juga telah melakukan 
pemanfaatan data sejak tahun 2015 
sebagai dasar untuk menentukan arah 
kebijakan pembangunan desa. Untung 
menangani COVID-19 misalnya, gugus 
tugas telah dibentuk dan dikembangkan 
dengan sistem berbasis data spasial 
dan pendekatannya juga berbasis 
aplikasi. 

“Kira-kira di tahun 2024, dengan 
meningkatkan IDM, diharapkan 
desa Panggungharjo dengan 100% 
warga desa dapat Mandiri Sejahtera 
dengan setiap keluarga memiliki 
tabungan, jaminan hari tua, jaminan 
kesehatan, dan indeks kebahagiaan 
yang meningkat. Dalam konteks 
pembangunan yang lebih luas, kita 
berupaya untuk mencapai SDGs di level 

desa pada 2030.” – Bapak Wahyudi 
(Kepala Desa Panggungharjo 
Kabupaten Bantul, DIY)

Dalam acara Match-making kelima, isu 
sinkronisasi data semakin dikerucutkan 
dengan fokus terhadap perbaikan 
tata kelola data demi pengambilan 
keputusan yang efektif di daerah 
karena hal ini juga penting untuk 
mendorongnya terwujudnya data yang 
terintegrasi (Satu Data Indonesia). 
Contohnya, data yang dihasilkan oleh 
produsen data harus memiliki Metadata. 

Maka, LOCALISE SDGs mengundang 
para penyedia layanan pengelola data 
seperti Lokadata yang mempunyai 
dashboard berisi data-data ublik 
dari beberapa lembaga dan yang 
dikumpulkan sendiri dari seluruh 
Indonesia maupun sampai level desa. 
Lalu, terdapat aplikasi  Dataku yang 
dikelola oleh Bappeda Provinsi DIY 
yang membantu pengelolaan data 
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agar valid dan terperbarui untuk data 
pembangunan dan juga OpenStreetMap 
dengan penyediaan data geospasial 
terbuka untuk pembangunan 
berkelanjutan. 

Dalam acara ini, pemerintah daerah 
menyampaikan minat dan prioritas 
kebutuhan dalam tata kelola data 
kepada penyedia layanan untuk 
membuka peluang kolaborasi. 
Terlihat bahwa kebutuhan daerah 
adalah tantangan hal-hal dasar yang 
harus disiapkan. Lainnya adalah 
kebutuhan peningkatan kapasitas untuk 
pengumpulan data, pembangunan 
mekanisme portal data serta model 
integrasinya, seperti yang diutarakan 
oleh Pemda Kota Bengkulu, Kalimantan 
Timur, NTB, Kabupaten Wonosobo 
dan juga Provinsi Maluku yang bahkan 
sudah dalam proses membangun portal 
Satu Data Wonosobo dan Satu Data 
Provinsi Maluku. 

Maka, acara ini telah membuka 
banyak peluang kerjasama antara 
pemda dan non-pemda. Contohnya, 
OpenStreetMap dapat membuat 
pelatihan SDM dan pendampingan 
dalam memetakan lapangan untuk 
menerjemahkannya ke dalam data, lalu 
Lokadata juga dapat melakukan free 
consultation seputar pengetahuan dasar 
pengelolaan data. Namun, LOCALISE 

SDGs tidak berhenti di sini, dan akan 
melanjutkan dengan acara coaching 
clinic untuk mempertemukan kebutuhan 
Pemerintah Daerah serta tantangan 
yang dialami dengan badan pemerintah 
bidang tata kelola data dan penyedia 
layanan yang berkapasitas dalam 
hal mendorong perbaikan tata kelola 
data demi pengambilan keputusan di 
daerah, seperti jaring pengaman sosial. 
Ini adalah aksi nyata yang dilakukan 
oleh program LOCALISE SDGs agar 
pemerintah daerah dan para penyedia 
layanan dapat membangun rencana 
kolaborasi yang konkrit.  (CD) 

 Program LOCALISE SDGs adalah 
upaya bersama UCLG ASPAC dan 
APEKSI untuk memberikan peningkatan 
kapasitas bagi Pemerintah Daerah 
dan asosiasi pemerintah daerah dalam 
implementasi Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) dengan dukungan 
finansial dari Uni Eropa. Program 
ini mencakup 16 provinsi, 14 kota di 
Indonesia serta lima asosiasi pemerintah 
daerah. Peningkatan kapasitas yang 
dimaksud meliputi penyadartahuan, 
pelaksanaan dan monitoring dan 
evaluasi TPB. Selain mendukung 
akselerasi pencapaian seluruh TPB, 
program ini juga secara spesifik 
mendukung TPB 17: Kemitraan untuk 
Mencapai Tujuan melalui Pelatihan 

Diplomasi Kota bagi pemerintah 
daerah anggota UCLG ASPAC untuk 
memperkuat kemampuan daerah dalam 
melakukan kerjasama untuk mencapai 
TPB. Informasi lebih lanjut terkait 
LOCALISE SDGs dapat diakses melalui 
www.localisesdgs-indonesia.org
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Penandatanganan MoU UCLG ASPAC & 
Bappenas tentang Kerja sama Pengembangan 
Kapasitas Daerah untuk Percepatan Pencapaian 
TPB di Indonesia
Seperti yang telah diserukan oleh 
António Guterres selaku Sekjen PBB, 
kita hanya punya 10 tahun ke depan 
untuk berakselerasi demi mencapai 
17 Tujuan, 169 Target dan 243 
indikator dari Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) yang telah 
menjadi komitmen bersama secara 
global. Di Indonesia, agenda ini 
juga sedang diramaikan, terutama 
dalam menyikapi datangnya pandemi 
COVID-19 serta berbagai dampak yang  
melumpuhkan sektor pembangunan 
dan keempat pilar pembangunan TPB. 
Misalnya, di Pilar Pembangunan 
Sosial, status ketahanan menjadi tidak 
stabil karena gangguan suplai serta 
distribusi pangan antar daerah, pola 
panen yang fluktuatif serta perubahan 
pola konsumsi masyarakat. Pilar 
Pembangunan Ekonomi terdampak 
cukup besar. Di sektor pariwisata, 
angka kunjungan menurun walaupun 
sudah memiliki banyak industri 
pendukung. 

Sementara, LOCALISE SDGs 
dilaksanakan untuk meningkatkan 
kapasitas Pemerintah Daerah 
untuk melaksanakan TPB di tengah 

tantangan yang hadir akibat pandemi 
COVID-19. Agar pelaksanaan TPB 
tetap berjalan, UCLG ASPAC dan 
Bappenas (Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional) yang 
mengurus perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan pembangunan 
sosial, telah menandatangani sebuah 
MoU atau Nota Kesepahaman 
Bersama (NKB) pada tanggal 13 
Oktober 2020.  

Di dalamnya, UCLG ASPAC dan 
Bappenas sepakat untuk menyusun 
NKB yang bertujuan untuk menjadi 
pelaksanaan kerja sama untuk 
mengembangkan kapasitas lembaga 
dan kompetensi sumberdaya manusia 
pada pencapaian TPB di daerah sesuai 
dengan peran, tugas dan fungsi kedua 
pihak.  

Rencana kegiatan yang dicantumkan 
dalam MoU di antara lain adalah 
seperti pelatihan daring (dalam 
jaringan) di tingkat nasional dan 
lokal tentang pelokalan 17 target 
di tingkat Provinsi target wilayah 
LOCALISE SDGs di bawah UCLG 
ASPAC. Kegiatan ini dilakukan untuk 

mendukung penyusunan materi yang 
sudah ada seperti RAN (Rencana Aksi 
Nasional) TPB, RAD (Rencana Aksi 
Daerah) TPB . 

Lalu, terdapat juga rencana kegiatan 
diseminasi pengetahuan TPB melalui 
4 jenis publikasi berisi tentang 
pencapaian TPB oleh Pemerintah 
Daerah di masa pandemi COVID-19. 
Contohnya adalah Buku Saku tentang 
pengambil keputusan dan peran 
Eksekutif serta Legislatif dalam 
mendukung akselerasi TPB di masa 
pandemi, lalu kompilasi praktik baik 
Pemerintah Daerah dalam merespon 
COVID-19 yang berkontribusi terhadap 
TPB. Yang terakhir, adalah melanjutkan 
penerbitan Kabar TPB, yakni 
newsletter daring seputar pencapaian 
TPB yang terbit dua bulan sekali, dan 
sejak tanggal penandatanganan, NKB 
ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) 
tahun. (CD)

Liputan Utama
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Tidak dapat dipungkiri lagi 
bahwa upaya pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan atau 
TPB mengalami pergolakan dengan 
melandanya pandemi COVID-19. Maka, 
pemerintah daerah sebagai aktor 
yang paling dekat dengan masyarakat 
dihadapi dengan tantangan untuk 
mengeluarkan dan menyesuaikan 
strategi pelaksanaan pembangunan 
dan bahkan merubahnya untuk 
memulihkan sektor-sektor terdampak, 
seperti perekonomian dan kesehatan. 
Sejak kasus pertama diumumkan 
di Indonesia pada bulan Maret 
2020, pemerintah telah menerbitkan 
serangkaian kebijakan penyesuaian 
yang di dalamnya juga termasuk 
realokasi dan refocusing anggaran. 

Pada edisi Kabar TPB lalu, kami 
bertemu dengan Dr. Arifin Rudiyanto 
selaku Ketua Tim Pelaksana TPB/
SDGs Nasional Bappenas. Dengan 
lebih spesifik, beliau memaparkan 
bagaimana sejumlah target 
TPP terdampak oleh COVID-19. 
Contohnya, angka kemiskinan 
cenderung mengalami kenaikan 
sehingga menurunkan pendapatan 
kelompok rentan dan miskin (TPB 
1 Tanpa Kemiskinan). Logistik dan 
akses terhadap pangan juga timbul 
akibat kebijakan PSBB dan juga 
PHK (TPB 2 Tanpa Kelaparan), lalu 
akses, pelayanan dan penyediaan 
alat kesehatan juga melemah (TPB 
3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera). 
Kemudian, angka pengangguran 
meningkat akibat pelemahan sektor 
industri (TPB 8 Pekerjaan Layak dan 
Pertumbuhan Ekonomi dan TPB 9 
Industri Inovasi dan Infrastruktur), 
hingga perempuan dan anak yang 
menjadi rentan terhadap kekerasan 
berbasis gender (TPB 5 Kesetaraan 
Gender). 

Namun, pemerintah telah 
melaksanakan aksi nyata untuk 
menghadapi perubahan ini, terutama 
dengan persiapan draf Rencana Aksi 
Nasional (RAN) 2020-2024 yang 

dilakukan oleh Kementerian PPN/
Bappenas. Penyesuaian ini juga 
dipaparkan dalam Diskusi Daring 
TPB & COVID-19 ke-10, dimana draf 
tersebut mencakup target-target 
TPB pasca pandemi COVID-19, 
yang tentunya akan mempengaruhi 
pemerintah daerah dalam menyusun 
hal yang sama pada Rencana Aksi 
Daerah (RAD). Dalam upaya ini, 
inovasi dan juga kerja sama multi-pihak 
dalam penyesuaian ini merupakan 
hal yang penting demi pelaksanaan 
pembangunan yang lebih baik di masa 
pandemi COVID-19, atau build back 
better. 

Peluang seperti itulah yang menjadi 
alasan bagi Tim Koordinasi Nasional 
TPB untuk melakukan proses 
review terhadap RAN TPB dengan 
pembentukan kebijakan dan rencana 
pembangunan yang adaptif terhadap 
kondisi pandemi COVID-19. Secara 
bersamaan Peta Jalan atau Roadmap 
TPB berisi target capaian TPB juga 
akan disesuaikan berdasarkan kondisi 
kekinian dengan bantuan beberapa 
pedoman teknis yang saat ini sedang 
disiapkan dan direvisi (seperti 
Metadata Indikator untuk Empat Pilar 
TPB). Maka, penyesuaian target-target 
dalam RAN TPB akan selaras dengan 

Rencana Pembangunan Pemerintah 
sehingga bermanfaat sebagai acuan 
pemerintah daerah dalam menyusun 
RAD TPB. Sebagai portal pengetahuan 
tentang pelokalan TPB, klik di sini: 
https://localisesdgs-indonesia.org/
pengetahuan-tpb/kebijakan-indonesia-
terkait-tpb, untuk melihat beberapa 
dokumen yang dapat menjadi referensi 
Pemerintah Daerah tentang TPB dan 
rencana pembangunan di tingkat pusat 
dan daerah. (CD)

Sumber: 
“SDGs: Solusi Bersama Pulihkan 
Indonesia Pascapandemi Covid-19” 
https://www.bappenas.go.id/id/berita-
dan-siaran-pers/sdgs-solusi-bersama-
pulihkan-indonesia-pascapandemi-
covid-19/
(2020, November 26) Diskusi Daring 
TPB dan COVID-19 #9 Penyesuaian 
Strategi dan Kebijakan Pelaksanaan 
Pencapaian TPB/SDGs Dalam Upaya 
Akselerasi Pencapaian TPB/SDGs di 
Daerah Pada Masa Pandemi COVID-19 
[Webinar]. LOCALISE SDGs UCLG 
ASPAC-APEKSI

Penyesuaian Strategi dan Kebijakan dalam 
Pelaksanaan TPB/SDGs sebagai Respon 
Terhadap COVID-19
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Tahun 2020 membuat aspek kehidupan 
masyarakat harus beradaptasi 
dengan hadirnya pandemi COVID-19. 
Pemerintah pusat dan juga pemerintah 
daerah yang memberikan pelayanan 
publik secara langsung untuk 
masyarakat melakukan langkah-
langkah antisipatif untuk mengatasi 
dampak pandemi yang memukul 
berbagai sektor, seperti kesehatan 
dan perekonomian sebagai salah satu 
yang paling terdampak. Ketahanan 
pangan juga sedang menjadi tantangan 
tersendiri seperti ketersediaan bahan 
pangan yang kurang terjangkau dan 
tidak berkualitas akibat terganggunya 
sistem logistik, rantai pasok pangan dan 
akses pangan karena kebijakan PSBB 
dan PHK.

Secara otomatis, permintaan 
bahan pangan meningkat sehingga 
berpengaruh pada harga. Ekspor 
ekspor juga mengalami pengetatan, 
meningkatnya kemiskinan dan 
pengangguran, nilai tukar petani yang 
terancam turun dan perubahan metode 
belanja ke arah online. Bahkan, kita 
juga akan bertemu pada ancaman 
kekeringan dan krisis pangan global. 

Untuk konsep ketahanan pangan itu 
sendiri, yang paling penting adalah 
terpenuhinya pangan bagi negara 
sampai perseorangan. Namun, ini 
bukan hanya tentang ketersediaan dan 

mutu. Pangan yang ada juga harus  
beragam, bergizi, terjangkau agar 
masyarakat dapat hidup sehat, aktif dan 
produktif secara berkelanjutan sehingga 
upaya menjaga ketahanan pangan juga 
menjadi bagian dari pencapaian TPB 2 
(Tanpa Kelaparan). Pemerintah daerah, 
memiliki peran penting dalam menjaga 
ketahanan pangan di masa pandemi, 
dan Hambatan yang ada sekarang 
adalah distribusi pangan antar daerah 
dan perubahan harga pangan karena 
panic buying (Sumber: Diskusi Daring 
#5). Maka, yang dibutuhkan adalah 
inovasi dalam berpikir atau penguatan 
kapasitas untuk mengatasi tantangan 
ini seperti diversifikasi pangan lokal, 

dan penguatan sistem produksi serta 
distribusi pangan. 

Salah satu cara yang paling penting 
adalah kerjasama multi-pihak untuk 
memikirkan langkah-langkah alternatif, 
seperti metode urban farming yang 
merupakan solusi adaptif untuk 
menjaga ketahanan pangan di daerah 
dan dapat dilakukan oleh soleh 
siapapun. Maka, LOCALISE SDGs 
mengadakan acara Coaching Clinic 
ke-4, yang mana perwakilan dari 
pemerintah daerah mendapatkan 
media konsultasi secara langsung 
dengan para lembaga penyedia 
layanan yang berkapasitas dalam 
mendorong adanya pengembangan 
dan pemanfaatan lahan bagi pertanian, 
khususnya di tingkat lokal.

Konekroot hadir sebagai start-
up yang fokus pada advokasi dan 
pengembangan kapasitas masyarakat 
umum untuk melakukan urban farming, 
mengingat jumlah lahan yang terus 
berkurang. Konsep pertanian yang 
dicapai adalah dalam skala kecil, 
dengan mempertimbangkan aspek 
sosial, ekonomi dan lingkungan yang 
dilaksanakan dengan adanya tiga pilar 
lain selain urban farming. Contohnya 
adalah membuat sistem pengiriman 
sayuran, value added product, adanya 
learning center, serta foodscaping. 

Urban Farming: 
Solusi Adaptif untuk Menjaga Ketahanan Pangan 
Lokal di Masa Pandemi
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Rahma Nur Adzhani, dari Konekroot 
mengatakan bahwa dengan lahan 
yang sempit seperti halaman 
belakang rumah, dapat dimanfaatkan 
untuk urban farming dan keuntungan 
ekonomi bisa didapatkan dari hasil 
panen, dan bahkan bisa sepuluh 
kali lipat dari biasanya. Dengan 
keadaan tropis maupun di dataran 
tinggi seperti Kota Padang Panjang, 
sumber pangan bisa berasal dari 
edible flower, apalagi dengan target 
Padang Panjang sebagai kota bunga. 
Berikutnya adalah memikirkan 
strategi untuk mensosialisasikan ke 
masyarakat setempat, bahwa mereka 
melakukan urban farming di halaman 
rumah masing-masing. Kemudian, 
untuk Dinas Kehutanan Sumatera 
Utara, ia menyarankan bahwa lahan 
hutan dapat dimanfaatkan untuk 
pertanian dengan sistem agroforestri 
yang kemudian bisa diolah untuk 
memberikan added value pada 
produknya. 

Langkah berikutnya adalah 

pemasaran hasil panen, seperti yang 
ditanyakan oleh pemerintah daerah 
Kota Serang yang dijawab oleh 
Konekroot dengan dua cara; yakni 
daring ataupun non-daring. Contohnya 
adalah bekerjasama dengan online 
marketplace atau e-commerce yang 
sudah ada. Secara non-daring, 
pemerintah daerah dapat membuat 
kebijakan agar produk pertanian dapat 
dijual di supermarket dan minimarket. 

Dalam menjaga ketahanan pangan 
selama pandemi, ada beberapa 
upaya yang dilakukan pemerintah 
daerah. Contohnya, pemerintah Kota 
Makassar telah berinovasi dalam 
pelaksanaan urban farming, seperti 
pemanfaatan artificial intelligence 
atau A.I, terutama dalam pemasangan 
alat untuk mendeteksi pertanian yang 
efektif di tengah pemukiman kota yang 
padat penduduk. Dengan bantuan 
AI, alat tersebut mengontrol sistem 
penyiraman, pengendalian hama dan 
kualitas udara berbasis komputer 
satelit dan pada tahun 2020, terdapat 

kegiatan verifikasi date dengan 
sasaran 20 kelompok wanita tani di 
kota Makassar. (CD)

Sumber: 
Dr. Ir. Agung Hendriadi, M. Eng, 
Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional 
di Masa dan Pasca COVID-19, 
disampaikan pada Diskusi Daring #5 
LOCALISE SDGs UCLG ASPAC, 1 
Oktober 2020
Dr. Bayu Krishnamukti, Ketahanan 
Pangan Berkelanjutan di Era Baru 
Pasca COVID-19, disampaikan pada 
Diskusi Daring #5 LOCALISE SDGs 
UCLG ASPAC, 1 Oktober 2020. 
http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/
antisipasi-krisis-pangan-ini-strategi-
kementan-kembangkan-pangan-lokal

(2020, October 23) Coaching Clinic #4 
untuk Ketahanan Pangan. [Webinar] 
Mendorong Penguatan Pangan Lokal 
Melalui Kerjasama Multi Pihak dalam 
Mewujudkan Ketahanan Pangan di 
Daerah. LOCALISE SDGs UCLG 
ASPAC - APEKSI

Strategi Build Back Better Geopark Sawahlunto 
dan Peran UCLG ASPAC dalam Upaya Pemulihan 
Pariwisata

Pandemi COVID-19 yang telah 
berlangsung selama delapan bulan 
di Indonesia telah memukul hampir 
seluruh aspek strategis. Salah satunya 
adalah sektor pariwisata. Sektor 
pariwisata mengalami penurunan 
permintaan tajam dari wisatawan 
domestik maupun mancanegara 
sebagai akibat dari pemberlakuan 
kebijakan pembatasan perjalanan. 
Menurut data Kemenparekraf (2020), 
pada bulan Oktober 2020 jumlah 
kunjungan wisatawan mancanegara ke 
Indonesia sejumlah 158.189 kunjungan, 
yang sebenarnya menurun sebanyak 
88,25% dibandingkan dengan bulan 
Oktober 2019. Kondisi tersebut 
patut diwaspadai karena secara 
signifikan akan berdampak negatif 
pada sektor-sektor pendukungnya, 
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seperti jasa transportasi, UMKM, 
biro perjalanan, dan sebagainya. 
Dalam lingkup agenda pembangunan 
global, kondisi ini juga memberikan 
pengaruh terhadap pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB), 
khususnya TPB 8 Pekerjaan layak dan 
Pertumbuhan Ekonomi; TPB 11 Kota 
dan Pemukiman yang Berkelanjutan; 
dan TPB 12 Konsumsi dan Produksi 
yang Berkelanjutan. 

Salah satu daerah yang mengalami 
dampak yang signifikan akibat pandemi 
di sektor pariwisata adalah Kota 
Sawahlunto, yang telah mendapatkan 
status WTBOS (Warisan Tambang 
Batu Bara Ombilin Sawahlunto) 
oleh UNESCO untuk kategori Kota 
Warisan Budaya Dunia pada Juli 
2019, dan juga sebagai kota yang 
masuk menjadi salah satu Geopark/
Taman Bumi Nasional pada November 
2018. Ditemukan bahwa angka 
wisatawan turun sangat signifikan di 
saat pandemi COVID-19 melanda. 
Pada paruh pertama tahun 2020, 
tercatat penurunan yang tajam dari 
Januari 2020 ke Juni 2020 yang 
hampir sebesar 90% yang disebabkan 
adanya Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) yang membatasi gerak 
masyarakat dalam beraktivitas1. Hal 
ini tentu menjadi pukulan berat bagi 
Kota Sawahlunto yang pada 2019-
2020 tengah berfokus pada penguatan 
sektor pariwisata, khususnya 
mempersiapkan Geopark Sawahlunto 
sebagai salah satu warisan dunia 
UNESCO. 

Ketua Sekretariat Nasional Sustainable 
Development Goals (SDGs) Bappenas, 
Amalia Widiyasanti, menyebutkan 
bahwa geopark dapat menjadi 
salah satu cara mendongkrak 
jumlah wisatawan domestik 
untuk menggantikan wisatawan 
mancanegara yang jumlahnya sedang 
turun akibat pandemi COVID-19 
(27/2/2020). Geopark dianggap mampu 
menjadi pemicu awal pemulihan 
pariwisata yang dapat menyerap 
tenaga kerja dan memberikan 
efek berganda bagi sektor-sektor 
pendukung industri pariwisata. Lebih 
lanjut, Kementerian PPN/Bappenas 
menyebutkan bahwa terdapat 
langkah dan strategi khusus dalam 
pengembangan Geopark di masa 
pandemi COVID-19, yang meliputi2: 

1) mengakselerasi pengembangan 
geopark sebagai salah satu strategi 
Program Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) melalui pemulihan industri 
pariwisata berbasis ekonomi lokal; 2) 
mengelaborasi pendekatan digital dan 
sosial media dalam strategi komunikasi 
dan promosi geopark, dan; 3) 
mempererat kerja sama antar daerah 
bersama dengan masyarakat lokal, 
salah satunya dengan memperkuat 
kapasitas kelembagaan pengelola. Tak 
lupa, penerapan protokol kesehatan 
juga harus menjadi perhatian penting 
agar tetap produktif dan aman 
COVID-19. Strategi pengembangan 
tersebut harus diiringi dengan kerja 
sama multi pihak dari para pemangku 
kepentingan, seperti pemerintah pusat, 
dalam hal ini Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif, Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral, 
dan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, pemerintah daerah, dan 
masyarakat lokal, termasuk perguruan 
tinggi dan sektor swasta. 

UCLG ASPAC melalui LOCALISE 
SDGs berupaya untuk mendukung 
pemerintah daerah target program 
dalam pemulihan sektor pariwisata di 
daerah. LOCALISE SDGs memberikan 
asistensi teknis jangka pendek 
kepada lima pemerintah daerah 
terpilih, salah satunya adalah Kota 
Sawahlunto dengan pertimbangan 
mempertimbangkan beberapa aspek 
seperti adanya prioritas pembangunan 
di sektor pariwisata dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD), partisipasi aktif 
pemerintah daerah dalam virtual events 
LOCALISE SDGs, serta menunjukan 

komitmen tinggi dalam implementasi 
asistensi teknis ke depannya. Asistensi 
teknis ini diberikan dalam jangka waktu 
1-2 bulan, dengan proses seleksi 
mencapai 5 bulan. Melalui asistensi 
teknis ini, LOCALISE SDGs bersama 
vendor terpilih, yaitu Atourin dan 
KAI Wisata, memberikan dukungan 
dalam bentuk peningkatan kapasitas 
pramuwisata dan perangkat daerah 
terkait dalam melakukan virtual tour 
dan promosi pariwisata secara digital. 
Harapannya dukungan ini dapat 
mendukung pemerintah daerah dalam 
merespon cepat dampak pandemi, 
dan menjadi salah satu strategi build 
back better di sektor pariwisata ke 
depannya. (VK, DAS)

Sumber:
Bappenas. (2020, Oktober 15). 
Bappenas Elaborasi Peran Geopark 
Sebagai Pemicu Pemulihan Ekonomi 
untuk Menyerap Tenaga Kerja. 
Bappenas. Diakses melalui https://
www.bappenas.go.id/id/berita-dan-
siaran-pers/bappenas-elaborasi-peran-
geopark-sebagai-pemicu-pemulihan-
ekonomi-untuk-menyerap-tenaga-kerja/
Widodo, Wahyu Setyo. (2020, Februari 
28). Bappenas: Geopark Run Dorong 
Wisata Domestik & Redam Corona. 
Detik Travel. 

1 Paparan Walikota Sawahlunto dalam 
Diskusi Daring TPB dan COVID-19 #1 yang 
diselenggarakan oleh UCLG ASPAC dan 
APEKSI melalui LOCALISE SDGs
2 https://www.bappenas.go.id/id/berita-
dan-siaran-pers/bappenas-elaborasi-
peran-geopark-sebagai-pemicu-pemulihan-
ekonomi-untuk-menyerap-tenaga-kerja/
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Pada 3 Oktober 2020, LOCALISE 
SDGs bersama-sama dengan 
Universitas Parahyangan (UNPAR) 
mengadakan kegiatan diskusi 
tentang Peran Pemerintah 
Daerah dalam Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 
3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) 
yang dibawakan secara virtual 
oleh Training Coordinator, Hendra 
Susila Adi. Webinar ini diadakan 
sebagai bentuk awareness tentang 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB)/Sustainable Development 
Goals (SDGs) dari anak muda. TPB 
atau SDGs  adalah kesepakatan 
pembangunan global berkelanjutan 
berdasarkan prinsip hak asasi 
manusia dan kesetaraan dengan 
memperhatikan pembangunan sosial, 
ekonomi dan lingkungan hidup. 
TPB berisi 17 Tujuan dan 169 target 
dalam rangka melanjutkan upaya dan 
pencapaian Millennium Development 
Goals (MDGs). 

Program pemerintah yang diusung 
untuk mewujudkan TPB dalam bidang 
kesehatan adalah Program Indonesia 
Sehat yang mempunyai 3 pilar, yakni:
1. Paradigma Sehat
2. Pelayanan Kesehatan untuk 

peningkatan akses dan mutu 
pelayanan sebagai upaya pelayanan 
promotif dan preventif

3. Jaminan Kesehatan Nasional 
bisa menaungi seluruh penduduk 
sehingga seluruh penduduk tanpa 

terkecuali no one left behind bisa 
mengakses layanan kesehatan 
dengan baik.

Langkah signifikan telah dibuat 
dalam meningkatkan harapan hidup 
dan mengurangi beberapa masalah 
yang terkait dengan kematian ibu 
dan anak. Menurut survei BPS tahun 
2010, angka kematian ibu di Indonesia 
masih di angka 346/100.000 kelahiran 
dan menurun di tahun 2015 menjadi 
305/100.000 kelahiran.  Angka 
kematian bayi dan anak di bawah 
umur 5 tahun terus menurun dan 
diupayakan mencapai target global 
pada 2030 sebanyak 12/1000 untuk 
angka kematian ibu dan 25/1000 
untuk anak di bawah umur 5 tahun. 
Kemajuan besar juga telah dicapai 
dalam meningkatkan akses air bersih 
dan sanitasi, mengurangi angka 
kasus malaria, tuberkulosis, polio 
dan penyebaran HIV/AIDS dimana 
Prevalensi HIV pada populasi dewasa 
terjaga di 0,33% pada tahun 2018. 

Peran pemerintah daerah dalam 
pelayanan publik sangat penting 
dalam mengintegrasikan TPB target 
dan indikator ke dalam perencanaan 
pembangunan daerah. TPB 
menyediakan kerangka dasar bagi 
integrasi TPB ke dalam penyusunan 
kebijakan pembangunan di daerah 
(RPJMD) melalui Permendagri No. 7 
Tahun 2018. Pelokalan TPB mengacu 
kepada panduan yang telah ditetapkan 

oleh Bappenas melalui Sekretariat 
Nasional TPB, yaitu Pedoman 
Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs 
2020-2024.

Beberapa inisiatif dari berbagai 
Universitas di Indonesia dalam 
mencapai TPB antara lain:    

1. Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta  
Melalui kurikulum, pembuatan pusat-
pusat studi dan dialog centre. Hal 
tersebut dapat menguatkan wacana 
TPB yang inklusif, non-diskriminatif, 
damai, dan progresif.  
 

2. Universitas Katolik Soegijapranata 
UNIKA Soegijapranata  
Berfokus pada dua TPB, yaitu TPB 
8 dan TPB 11. Intervensi yang  
dilakukan adalah berupa penelitian 
pengembangan inovasi untuk 
sustainable city, pengembangan 
model pembangunan untuk 
sustainable city, pengembangan 
model UMKM, dan pengembangan 
model penguatan kualitas SDM.  
  

3. Universitas Hasanuddin  
Melalui pengembangan wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil UNHAS 
membentuk Centre of Excellence: 
Small Island Growth, Resilience, 
and Sustainability (SIGRAS), untuk 
mendukung pencapaian target-target 
TPB  di Wilayah Pesisir Dan Pulau-
Pulau Kecil (WP3K) Indonesia. 
 

4. Universitas Negeri Sebelas Maret 
UNS membangun Pusat Studi TPB 
yang mengkoordinasikan partisipasi 
semua pusat studi di LPPM dan 
fakultas-fakultas di UNS dengan 
isu TPB, serta membuka jaringan 
dengan PTS-PTS sekitar untuk 
menjadi “Jaringan SDGs UNS” 
 

5. Universitas Katolik Widya Mandira 
Bentuk intervensi yang dilakukan 
adalah dengan mendirikan pusat 
kajian dan implementasi TPB  di 
UNWIRA, kerjasama antar PT 
dengan Desa Binaan, serta 

Antara TPB 3, Revolusi Industri 4.0, Peran 
Pemerintah Daerah dan Awareness mengenai 
TPB dari Universitas
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keterlibatan aktif dalam forum 
penyusunan rencana dengan 
Pemda.

Adapun upaya pemerintah daerah 
dalam mencapai TPB 3 Kehidupan 
Sehat dan Sejahtera adalah melalui 
Revolusi industri 4.0. Salah satu 
layanan kesehatan melalui revolusi 4.0 
adalah Telemedicine. Pengembangan 
telemedicine sesuai Permenkes 

20/2019 sebagai bagian dari 
penerapan tele health, yaitu layanan 
kesehatan berbasis teknologi yang 
memungkinkan pasien berkonsultasi 
dengan dokter secara privat tanpa 
harus bertatap muka secara langsung, 
pertukaran informasi antar Yankes, 
dan pemberian resep atau pembelian 
obat-obatan secara daring. Beberapa 
daerah juga telah menggunakan 
inisiatif Telemedicine ini untuk bisa 
menjangkau masyarakat secara lebih 

luas sehingga dalam masa pandemi 
ini telemedicine bisa menjadi upaya 
pencegahan penularan COVID-19.

Pencapaian TPB bukan hanya 
sepenuhnya tugas pemerintah namun 
seluruh komponen masyarakat 
terutama generasi Milenial harus 
bisa menjadi inisiator dan pionir 
dalam mendorong pelaksanaan TPB 
3 di daerah masing-masing dalam 
konteks bagaimana agar darah bisa 
mendorong pelayanan kesehatan 
yang lebih inklusif, lebih melayani 
untuk kaum marginal, anak-anak, 
dan kaum difabel. (AW)

Sumber:
http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-3/ 
https://sustainabledevelopment.un.org/
memberstates/indonesia
(2020, Oktober 3) Bagaimana 
Revolusi Industri 4.0 dapat membantu 
tercapainya SDGs pasca COVID-19. 
[Webinar]. TOSAYA UNPAR dan 
LOCALISE SDGs UCLG ASPAC – 
APEKSI.

Program Digitalisasi Pengelolaan Pasar Rakyat 
di Kota Semarang untuk Meningkatkan Kualitas 
Pelayanan Publik di Masa Pandemi

Dalam rangka meningkatkan kualitas 
layanan publik sekaligus mendorong 
pemulihan ekonomi rakyat di tengah 
pandemi COVID-19, Pemerintah Kota 
Semarang bekerja sama dengan 
layanan belanja online. Pertama, 
Tumbasin.id, yakni memberikan 
pelayanan kepada masyarakat untuk 
transaksi belanja secara daring 
yang memudahkan tanpa harus 
pergi ke pasar. Aplikasi Tumbasin.
id dapat diunduh secara gratis dan 
digunakan untuk berbelanja bahan 
makanan dan kebutuhan sehari-
hari secara daring. Pemerintah Kota 
Semarang mendorong masyarakat 
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untuk memanfaatkan aplikasi ini 
di tengah-tengah pandemi karena 
aktivitas belanja secara daring 
dapat mengurangi potensi penularan 
COVID-19 akibat kerumunan di pasar 
rakyat.

Ada tiga manfaat menggunakan 
aplikasi belanja daring secara daring 
yaitu: 1) meminimalkan kontak fisik 
dengan orang lain, 2) mengurangi 
kerumunan orang, dan (3) lebih 
praktis dan nyaman. Sejauh ini sudah 
ada delapan pasar rakyat yang 
terhubung dengan aplikasi tumbasin.
id agar semakin mendekatkan 
kepada masyarakat yang ingin 

berbelanja di pasar tradisional, 
namun juga melindungi diri dan 
keluarga dari penularan COVID-19. 
Selain mempromosikan penggunaan 
aplikasi belanja daring dan transaksi 
pembayaran non tunai, sejumlah 
penataan juga dilakukan Pemerintah 
Kota Semarang terhadap keberadaan 
pasar-pasar rakyat selama pandemi 
yaitu: 1) pedagang, pengunjung dan 
petugas wajib mematuhi protokol 
kesehatan, 2) menyediakan akses 
masuk dan keluar yang aman dari 
potensi berdesakan, 3) jaga jarak saat 
transaksi di pasar, 4) memperkuat 
jejaring dan kemitraan multi sektor. 

Kedua, untuk semakin memperkuat 
program digitalisasi pengelolaan pasar 
rakyat, Pemerintah Kota Semarang 
juga mengoptimalkan pelaksanaan 
pembayaran retribusi secara cashless 
(e-Retribusi) atau yang dikenal 
dengan SI PARIEM, singkatan dari 
Sistem Pembayaran Retribusi dengan 
E-Money. Program ini dilaksanakan 
melalui kerja sama dengan beberapa 
bank komersial seperti BNI dan Bank 
Jateng. Layanan e-Retribusi sudah 
dijalankan di empat pasar rakyat di 
wilayah Kota Semarang dalam rangka 
memperluas jangkauan layanan 
kepada para pedagang di pasar rakyat. 
Program SI PARIEM ini dikembangkan 
oleh pemerintah daerah berdasarkan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi No. 5 Tahun 2019 tentang 
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 
yang bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas layanan publik dalam aspek 
digitalisasi pendapatan daerah untuk 
meningkatkan transparansi data dan 
juga akuntabilitas. (HA)

Sumber: 
(2020, September 17). Pemulihan 
Ekonomi Daerah Melalui Modernisasi 
Pengelolaan Pasar Tradisional. 
[Webinar]. LOCALISE SDGs UCLG 
ASPAC – APEKSI.

Platform Pasardesa.id untuk Membangun Ketahanan
Perekonomian di Desa Panggungharjo

Sebagai bentuk upaya untuk terus 
menggerakan roda perekonomian 
desa, serta memutus mata 
penyebaran virus COVID-19, 
pada tanggal 13 April 2020, 
Desa Panggungharjo di Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
meluncurkan sebuah platform 
yang diberi nama pasardesa.id. 
Melalui platform ini, pasardesa.
id berkomitmen untuk menjadi 
jembatan antara barang-barang 
persediaan di toko ataupun warung 
yang ada di Desa Panggungharjo. 

Pasardesa.id merupakan platform 
e-commerce yang dipelopori oleh 
Panggung Tanggap COVID-19 
dan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) Panggung Lestari, Desa 
Panggungharjo. Platform ini memiliki 
4 pilar dasar, yaitu sebagai bentuk 
mitigasi, kolaborasi, solidaritas, dan 
ekonomi berbagi, yang dijadikan 
pedoman dalam menjembatani 
alur barang-barang persediaan 
dengan sebagian warga desa yang 
mempunyai daya beli.1 
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Melalui platform pasardesa.id yang 
diluncurkan oleh Desa Panggungharjo 
ini, selain diharapkan dapat menjadi 
solusi untuk memitigasi dampak 
ekonomi dan menekan penyebaran 
COVID-19 yang dapat terjadi saat 
berbelanja secara langsung, seperti di 
pasar tradisional, juga dimanfaatkan 
untuk menstabilkan rantai pasok 
produk. Platform yang telah diresmikan 
oleh Kementerian Desa PDTT pada 
tanggal 13 April 2020 ini, juga dapat 
meningkatkan rasa solidaritas 
masyarakat untuk saling tolong-
menolong kepada sesama warga 
desa. Manfaat lain dari platform ini, 
adalah munculnya kolaborasi antara 
stakeholder yang terlibat, terutama 
penyedia barang kebutuhan, mulai 
dari sembako, kebutuhan dapur, 
hingga kebutuhan ibu dan anak. 
Perputaran dana di dalam desa, yang 
berasal dari transaksi daya beli dan 
cadangan ekonomi masyarakat, dapat 
dimanfaatkan oleh warga desa dalam 
membangun perekonomian desa.2  

Lurah Desa Panggungharjo, Wahyudi 
Anggoro Hadi menceritakan dalam 
25 hari pertama beroperasinya 
pasardesa.id, telah memperoleh 
pendapatan sekitar Rp 100 juta, 
yang diraih atas 2.480 transaksi yang 
menjual 668 produk dari 57 mitra 
pasok di Desa Panggungharjo. Hingga 
bulan Oktober, pasardesa.id telah 

mencatat jumlah pendapatan sekitar 
Rp 1,6 miliar, yang diraih berkat lebih 
dari 6.000 transaksi yang menjual 
sekitar 4.000 produk dari 152 mitra 
UMKM dari 5 kecamatan di Kabupaten 
Bantul. Pada November ini, pasardesa.
id akan memasuki fase komersial 
yang diharapkan dapat merevitalisasi 
BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di 
seluruh Indonesia dan menargetkan 
1.000 desa agar dapat terkoneksi 
dengan platform pasardesa.id.3 

Sudah banyak penghargaan yang 
diperoleh oleh Desa Panggungharjo 
melalui platform pasardesa.id ini, 
antara lain memperoleh apresiasi dari 
Indonesia Smart Nation Award sebagai 
salah satu inovasi dalam pemulihan 
ekonomi. Penghargaan lainnya 
meliputi, menjadi TOP 21 Inovasi 
Pelayanan Publik dari Kementerian 
PANRB, dan ditetapkan oleh UNOSSC 
(Badan PBB yang menangani 
kerjasama negara selatan) sebagai 
salah satu pusat keunggulan desa.
Platform pasardesa.id milik 
Desa Panggungharjo ini berhasil 
berkontribusi dalam beberapa 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB), di antaranya adalah TPB 1 
(Tanpa Kemiskinan), TPB 2 (Tanpa 
Kelaparan), TPB 8 (Pekerjaan Layak 
dan Pertumbuhan Ekonomi), serta TPB 
9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). 
Dengan jumlah pendapatan yang 

cukup besar yang dihasilkan melalui 
platform ini, ternyata juga memberikan 
manfaat bagi penduduk desa agar 
dapat terbebas dari kemiskinan dan 
kelaparan, karena masyarakat dapat 
memenuhi kebutuhan sehari-harinya 
dengan cara yang praktis, sekaligus 
produk belanja dapat dibagikan 
kepada tetangga sekitarnya. Selain 
itu, inovasi ini dapat mendorong roda 
perekonomian di Desa Panggungharjo 
yang sudah relatif tipis diakibatkan 
oleh pandemi, sehingga bisa kembali 
bergerak. Para penyedia barang 
kebutuhan juga kembali mendapatkan 
pemasukan dari barang yang berhasil 
dijual melalui pasardesa.id. (TWA, 
MN)

Agenda 2030 untuk Pembangunan 
Berkelanjutan adalah kesepakatan 
global untuk mendorong 
perubahan-perubahan ke arah 
pembangunan berkelanjutan yang 
berdasarkan hak asasi manusia dan 
kesetaraan. Komitmen Indonesia 
untuk melaksanakan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB/
SDGs) secara inklusif, sistematis 
dan transparan telah diwujudkan 
dengan diluncurkannya Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan. 

Komitmen di atas telah diwujudkan 
ke dalam Rencana Aksi Nasional 
(RAN) dan Rencana Aksi Daerah 
(RAD) pencapaian TPB. Provinsi 
Lampung telah mengeluarkan 
Peraturan Gubernur tentang Rencana 
Aksi Daerah Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB)/Sustainable 

Infografis

1 Pasardesa.id. (2020). Tentang Kami: 
Pasardesa.id. Diakses dari: https://
pasardesa.id/about/
2 Riyadi, I. (2020). Desa Panggungharjo 
Luncurkan Pasar Desa Berbasis Online. 
Diakses dari: https://jogja.tribunnews.
com/2020/04/15/desa-panggungharjo-
luncurkan-pasar-desa-berbasis-online
2 Suara Merdeka. (2020). Pasardesa.
id Mampu Gerakkan Ekonomi Warga 
Desa Panggungharjo Bantul, Pendapatan 
Capai Rp 1,6 Miliar. Diakses dari: https://
suaramerdeka.news/pasardesa-id-
mampu-gerakkan-ekonomi-warga-desa-
panggungharjo-bantul-pendapatan-capai-
rp-16-miliar/
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Development Goals (SDGs) Provinsi 
Lampung tahun 2018-2019. 
Dalam rangka mendukung terciptanya 
mekanisme monitoring dan evaluasi di 
tingkat daerah, khususnya kabupaten/
kota, SDGs Center Universitas 
Lampung mengadakan survey 
berkenaan pemahaman dan urgensi 
monitoring dan evaluasi pencapaian 
TPB kepada Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) di kota Bandar 
Lampung. Mari melihat hasilnya. 

Apa kesimpulannya? 

• Monitoring sangat penting dilakukan 
karena dapat memberikan informasi 
alam mengantisipasi tujuan dan sangat 
berpengaruh terhadap pencapaian 
tujuan serta sasaran program TPB.

• Pemahaman indikator sangat penting 
dalam proses monitoring dan evaluasi 
karena indikator digunakan untuk 
mengukur kemajuan pencapaian target 
program TPB.

• Evaluasi sangat penting dilakukan 
karena cukup mampu memberikan 
gambaran capaian TPB, menganalisis 
masalah yang timbul dan factor 
penyebabkannya, serta memberikan 
umpan balik bagi perbaikan program 
dalam mendukung pencapaian TPB.

• Keberadaan Kelompok kerja (Pokja) 
dan Sekretariat TPB serta Modul 
atau Panduan Teknis Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi Pencapaian 
TPB diperlukan karena penting dalam 
mendukung pencapaian TPB.

• Publikasi hasil monitoring dan 
evaluasi capaian TPB cukup penting 
dilakukan. Media dan publikasi yang 
dianggap paling efektif dan efisien 
adalah media daring, workshop, FGD, 
dan seminar. (UM)

Pentingnya monitoring untuk memberikan informasi memadai 
dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah yang 
mungkin timbul dalam proses pencapaian TPB

Pengaruh pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian tujuan 
dan sasaran program yang mendukung pencapaian TPB 
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LOCALISE SDGs
Balaikota Provinsi DKI Jakarta, Gedung H, Lantai 21
Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9
Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Tel: +62 21 389 01 801
Fax: +62 21 389 01 802
Email: project_manager1@uclg-aspac.org

APEKSI
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09 
Jl. Taman Rasuna Selatan Kuningan, 
RT.17/RW.1, Menteng Atas, 
Jakarta Selatan, 12960

INFO

Pandemi COVID-19 telah berimbas 
kepada seluruh sektor pembangunan 
di Indonesia. Jika dipandang dari sisi 

kajian pembangunan berkelanjutan, 
maka dapat dikatakan bahwa 
keempat pilar pembangunan  mulai 
dari sosial, ekonomi, dan lingkungan 
serta tata kelola merasakan 
imbasnya. Asosiasi Pemerintah 
Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 
merespon situasi ini dengan 
menggandeng berbagai pihak 
untuk urun rembug terkait strategi 
pemulihan pandemi COVID-19. 
Selama November-Desember 2020, 
APEKSI membahas berbagai macam 
hal seperti pentingnya kolaborasi 
multi pihak dalam perencanaan 
pembangunan selama pandemi, 
pengetahuan tentang standardisasi 

service level agreement pelayanan 
publik yang berangkat dari undang-
undang Cipta Kerja bersama 
Cartenz, sosialisasi opsi pengelolaan 
keuangan bersama Systemiq, 
dan juga mengadakan Knowledge 
Management Forum (KMF) 2020 
tentang kepemerintahan kota 
yang bertahanan iklim dan rendah 
karbon, yang diikuti oleh anggota 
Pokja Perubahan Iklim APEKSI dan 
pemerintah yang belum menjadi 
anggota Pokja. Untuk informasi lebih 
lanjut, silahkan akses https://apeksi.
id/ (CD). 

Sejak awal terjadi pandemi 
COVID-19, UCLG ASPAC sudah 
menetapkan komitmen untuk 
memberikan respon berupa fasilitasi 
bantuan antar negara anggota 
UCLG ASPAC, melaksanakan 
forum virtual  dalam rangka 
meningkatkan kapasitas dengan 

membahas berbagai isu pada 
sektor yang terdampak pandemi, 
berbagi pengetahuan dan praktik 
baik penanganan COVID-19,  serta 
mengakselerasi persiapan “Adaptasi 
Kebiasaan Baru,” dengan tetap 
memastikan terlaksananya upaya 
pencapaian TPB. Selama bulan 
November-Desember 2020, UCLG 
ASPAC mengadakan Web-shares 
tentang perubahan iklim, lalu 
bagaimana circular economy dapat 
mendorong penciptaan lapangan 
kerja, kemudian mengadakan 
diskusi ringan tentang TPB dengan 
beberapa petahana dan calon kepala 
daerah. Kegiatan diskusi daring, 
match-making dan coaching clinic 
juga diadakan selama November-
Desember sebagai bagian dari 

program LOCALISE SDGs. Tema 
yang menjadi bahasan adalah 
penyesuaian strategi dan kebijakan 
dalam akselerasi pencapaian TPB 
di daerah, perbaikan tata kelola 
data, komunikasi publik yang efektif 
terkait perilaku disiplin protokol 
kesehatan, dan kekerasan gender. 
Selain itu, UCLG ASPAC juga 
berpartisipasi dalam acara radio 
tentan meningkatnya KDRT selama 
masa pandemi dan TV talkshow 
tentang resiliensi masyarakat 
untuk ketahanan nasional selama 
pandemi COVID-19. Untuk informasi 
mengenai pelaksanaan forum-forum 
virtual ini, silahkan cek Instagram 
@localise.sdgs dan YouTube 
LOCALISE SDGs UCLG ASPAC – 
APEKSI. (CD)
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