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TAHAPAN UMUM

ADAPTASI SDGs KE PERENCANAAN DAERAH



PENGANTAR

Latar Belakang Implementasi SDGs dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan pembangunan di 
daerah yang berkelanjutan, inklusif (untuk semua – no one left behind), dan
berkeadilan

Tujuan Mengadaptasi SDGs ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, sehingga
nilai dan prinsip SDGs akan terserap dalam program dan kegiatan pembangunan

Manfaat (1) Kemungkinan akan lebih mudah ditemukan program dan kegiatan pembangunan
yang terkait dengan sebuah indikator SDGs, (2) pendataan dan pelaporan pencapaian
SDGs dapat dilakukan dengan kemungkinan lebih mudah hingga ke level kabupaten, (3) 
penyusunan KLHS untuk RPJMD periode selanjutnya kemungkinan juga akan lebih
mudah dilakukan

Prinsip/Konteks (1) Keputusan dan kewenangan perumusan program dan indikator RPJMD berada di 
tangan tim yang secara resmi dibentuk, sebagai penjabaran dari visi Bupati terpilih
serta mandat dari UU dan yang sejenis, (2) Output dari konsep adaptasi ini merupakan
referensi yang DAPAT digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD yang ingin/akan
mengadaptasi nilai dan prinsip SDGs ke RPJMD, (3) Output adaptasi ini tidak dibaca
sebagai rumusan definitif indikator RPJMD yang sudah mengadaptasi SDGs, melainkan
konsep dan pemikiran yang mendudukkan SDGs pada konteks untuk dimasukkan ke
RPJMD/Renstra, dan (4) merumuskan indikator RPJMD tetap harus memperhatikan
panduan yang sudah disediakan oleh instansi pusat yang berwenang



TAHAPAN ADAPTASI SDGs

Persiapan1

a. Penyiapan Tim

• Perlu dibentuk tim khusus, dengan
personil tetap dan diangkat secara
resmi oleh pejabat pimpinan daerah

• Tim beranggotakan personil : (1) 
memiliki pemahaman tentang SDGs, 
(2) memiliki pengetahuan tentang
proses penyusunan rencana
pembangunan, (3) memiliki
pengetahuan tentang manajemen
pemerintahan

• Tim diberikan tugas, fungsi dan fasilitas
pendukung untuk melaksanakan
pertemuan, acara dan mengundang
narasumber selama bekerja

b. Dokumen yang Perlu Disiapkan

• Dokumen SDGs resmi yang dikeluarkan
oleh Seknas TPB Bappenas, yang 
memuat 17 tujuan, 169 target dan 241 
indikator

• Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB), 
jika ada

• RPJMD di periode sebelumnya

• RPJMD di periode saat ini jika sudah
ditetapkan

• Renstra OPD/SKPD di periode
sebelumnya

• Renstra OPD/SKPD di periode saat ini
jika sudah ditetapkan

c. Persiapan Pelaksanaan

• Koordinasi dan konsultasi dengan
Tim Penyusun KLHS RPJMD (jika
sedang disusun)

• Koordinasi dan konsultasi dengan
Unit Penyusunan Program di setiap
OPD/SKPD

• Koordinasi dan konsultasi dengan
Sekretariat TPB Daerah di provinsi, 
jika ada

• Konsultasi dengan pimpinan daerah
melalui pimpinan Bappeda dan
Sekretariat Daerah

• Pembahasan dilakukan dengan
metode diskusi



Membaca dan Memahami Tema/ Topik yang 
ada di SDGs
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Tujuan 1
“No Poverty”

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana 
pun

Tujuan 2
“Zero Hunger”

mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan
dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian
berkelanjutan

Tujuan 3
“Good Health and Well 

Being”

Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung
kesejahteraan bagi semua untuk semua usia

Tujuan 4
“Quality Education”

Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas
yang setara, juga mendukung kesempatan belajar
seumur hidup bagi semua

Tujuan 5
“Gender Equality”

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan
semua perempuan dan anak perempuan

Tujuan 6
“Clean Water and Sanitation”

Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih
yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua

Tujuan 7
“Affordable and Clean 

Energy”

Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, 
dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi
semua

Tujuan 8
“Decent Work and Economic 

Growth”

Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan
pekerjaan yang layak bagi semua

Tujuan 9
“Industry, Innovation and 

Infrastructure”

Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung
industrialisasi yang inklusif, berkelanjutan dan
membantu perkembangan inovasi

Tujuan 10
“Reduced Inequalities”

Mengurangi ketimbangan di dalam negeri dan
antarnegara

Tujuan 11
“Sustainables Cities 
and Communities”

Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, 
tangguh dan berkelanjutan

Tujuan 12
“Responsible Consumption 

and Production”

Memastikan pola konsumsi dan produksi yang 
berkelanjutan

Tujuan 13
“Climate Action”

Mengambil aksi yang segera untuk memerangi
perubahan iklim dan dampaknya

Tujuan 14
“Life Below Water”

Mengkonversi dan memanfaatakan secara berkelanjutan
sumber daya laut, samudera dan maritim untuk
pembangunan yang berkelanjutan

Tujuan 15
“Life on Land”

Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan
yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, 
mengelola hutan, secara berkelanjutan, memerangi
desertifikasi (penggurunan) dan menghambat dan
membalikkan degradasi tanah dan menghambat
hilangnya keanekaragaman hayati

Tujuan 16
“Peace, Justice and 
Strong Institution”

Peace, Justice and Strong Institution

Tujuan 17
“Partnership for The 

Goals”

Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi
kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan



Adaptasi Indikator SDGs3

Adaptasi, alternatif 1 : Pilih dan tentukan indikator SDGs 
yang dirasakan perlu dan relevan untuk diadaptasi

Adaptasi, alternatif 2 : Pilih dan tentukan isu pembangunan yang 
perlu “dimasukkan” ke RPJMD/Renstra, dengan menggunakan
SDGs sebagai rujukan

Referensi berupa : RPJMD dan Renstra SKPD, ditambah
dengan pemahaman atas maksud dan substansi setiap
TUJUAN yang ada di SDGs



Hasil pemahaman atas tujuan
SDGs yang berkaitan dengan
indikator yang akan diadaptasi

Pemahaman atas Indikator yang 
selama ini digunakan dalam RPJMD 
dan Renstra PD yang relevan dengan
indikator yang akan diadaptasi

Cek satu per satu
indikator global

Apakah relevan dengan
kepentingan dan menjadi

kewenangan daerah?
Drop 

Apakah ada indikator
daerah yang sama dengan

indikator global?

Indikator yang ada
digunakan sebagai
“Indikator Exact”

Apakah ada indikator daerah yang 
dapat digunakan sebagai indikator
yang secara tidak langsung untuk

mengukur capaian indikator global?

Indikator yang ada
digunakan sebagai
“Indikator Proxy”

Apakah ada beberapa indikator
daerah yang outputnya akan
memiliki dampak terhadap

pencapaian indikator global?

Indikator yang ada digunakan
sebagai “Indikator Kegiatan
yang berdampak terhadap

Pencapaian Indikator Global”

Jika disepakati, perlu
membuat indikator dalam

rangka mengadaptasi
indikator global

Indikator baru : 
exact, proxy atau

kegiatan

YA TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

YA

YA

YA
1

2

3
4

5

ALTERNATIF 1



Tetapkan isu yang 
relevan dengan kondisi
dan kepentingan
daerah saat ini dan
masa datang

Apakah isu tersebut baiknya merupakan
arah pembangunan daerah dan perlu
menjadi impact dari pembangunan daerah?

Apakah isu tersebut harus menjadi impact 
dari upaya yang bersifat lintas program dan
lintas sektoral?

Apakah isu tersebut harus menjadi outcome 
dari program pembangunan daerah dan
bersifat lintas SKPD?

Apakah isu tersebut harus menjadi outcome 
dari program pembangunan yang secara
teknis hanya masuk dalam tugas dan fungsi
satu SKPD

Apakah isu tersebut harus menjadi ouput
kegiatan atau input kegiatan pembangunan?

Perlu diadaptasi di pernyataan MISI di RPJMD. Jika
belum ada maka dapat meminta untuk penyesuaian
MISI di RPJMD

Perlu diadaptasi ke TUJUAN atau SASARAN
pembangunan di RPJMD. Juga harus dipastikan juga
ada rumusan misi di RPJMD yang menjadi rujukan
tujuan atau sasaran tersebut

Perlu diadaptasi ke PROGRAM atau INDIKATOR 
PROGRAM pembangunan di RPJMD. Juga harus
dipastikan ada rumusan sasaran di RPJMD yang 
menjadi rujukan program tersebut

Perlu diadaptasi ke PROGRAM atau INDIKATOR 
PROGRAM pembangunan di Renstra SKPD yang 
terkait. Juga harus dipastikan ada rumusan program 
dan sasaran di RPJMD yang menjadi rujukan program 
di SKPD tersebut

Perlu diadaptasi ke rumusan KEGIATAN di Renstra
SKPD yang terkait. Dapat juga dipastikan di rumusan
RKPD

Rujukan : Pemahaman
atas Tujuan SDGs

Rujukan : Pemahaman atas
RPJMD dan Renstra sebelumnya

ALTERNATIF 2



No. Hasil Adaptasi

1 Indikator dalam perencanaan daerah yang sama
dengan indikator TPB (indikator exact)

2 Indikator dalam perencanaan daerah yang 
dapat digunakan sebagai indikator (alat ukur) 
tidak langsung (representatif) terhadap sebuah
indikator TPB (indikator proxy)

3 Indikator (satu atau beberapa) dalam
perencanaan daerah yang outputnya dapat
memberikan dampak terhadap pencapaian
sebuah indikator TPB (indikator activity)

4 Indikator baru yang akan dimasukkan ke dalam
perencanaan daerah (dapat berupa exact, proxy 
atau activity) dalam rangka adaptasi indikator
TPB ke dalam perencanaan daerah

5 Indikator TPB yang tidak diadaptasi karena tidak
relevan dengan kondisi daerah dan di luar
kewenangan daerah

Indikator-indikator ini sesuai dengan levelnya maka akan
ditempatkan di RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD

Renstra Dinas Pekerjaan Umum

Renstra Dinas Perhubungan

Renstra Dinas Pertanian

Renstra Perangkat Daerah 
Lainnya yang Relevan

Hasil Adaptasi Indikator SDGs4



VALIDITAS INDIKATOR DAERAH HASIL ADAPTASI INDIKATOR TPB

Impact
Outcome
Output

Indikator Exact
(akurat)

Sangat ideal untuk mengukur hasil pencapaian 
indikator TPB. Tidak ada gap dengan yang 

diharapkan TPB

Impact
Outcome
Output

Indikator
Proxy
(wakil) Gap

Impact
Outcome
Output

Indikator
Activity

(aktivitas) Gap

Indikator yang ada mengukur hasil tidak secara 
langsung, namun tetap dapat mewakili yang 

diinginkan TPB. Ada potensi gap dengan yang 
diharapkan TPB 

Indikator yang digunakan akan
menghasilkan output yang akan

memberikan dampak seperti yang 
diinginkan TPB. Ada potensi gap (yang lebih

besar) dengan yang diharapkan TPB
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