
Improving Collaboration between Local Authorities & Civil Society Organisations in 

Localising & Achieving the SDGs

(PEDULI SDGs)
Peningkatan Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil Untuk Melokalkan dan Meningkatkan Pencapaian SDGs

Melokalkan SDGs ke dalam

Pembangunan Daerah



Diskusi 1:

Cara Pandang dan Pemaknaan
Pembangunan



Membaca Capaian Pembangunan

Capaian Pembangunan

Misalkan:

• Tingkat Kemiskinan – 5,3%

• Tingkat Pengangguran – 6,7%

• Angka Putus Sekolah – 15.350 anak

• Cakupan Layanan Air Minum – 45%

• Jumlah sekolah yang dibangun – 10 

unit

Apakah angka-angka tersebut cukup sebagai

gambaran capaian pembangunan?

Adakah pertanyaan-pertanyaan kritis dan rinci

atas angka-angka tersebut?

• Bagaimana dengan kelompok perempuan, 

difabel, masyarakat miskin?

• Apakah ada dampak lingkungan?

• Dll

Mengapa pertanyaan-pertanyaan tersebut penting? Mengapa kemudian

pembangunan tidak lagi cukup dilihat dan diukur capaiannya secara kuantitatif, 

makro dan bersifat fisik? Mengapa perlu memperhatikan aspek dampak? 



Pembangunan perlu memahami kelompok sasaran yang beragam

dengan karakteristiknya masing-masing



Pembangunan sebenarnya terkait dengan rasa : aman, nyaman, tertib, angka kriminalitas, angka

kecelakaan, masyarakat yang toleran dan rasa lainnya

Pembangunan menghasilkan atau memberikan impresi : melayani, responsif, bahkan mampu

mempromosikan potensi daerah yang ada

Pembangunan harus

diselenggarakan

selaras dengan alam

dan lingkungan
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Pembangunan tidak lagi terfokus atau berorientasi pada hal-hal yang 

kuantitatif, angka dan fisik, namun harus mulai dikaitkan dengan rasa, 

persepsi dan hal-hal lain yang lebih kualitatif

Arus besar shifiting cara pandang pembangunan, termasuk

pembangunan di daerah:

Pembangunan harus mulai

berorientasi pada outcome, 

impact dan bahkan

keberlanjutan



Diskusi 2:

Memahami SDGs



Sejarah SDGs : Perjalanan Konsep SDGs

1972 1992 2000 2002 2015 2030

Konferensi Stockholm, 

pertama kali konsep

pembangunan berkelanjutan

diperkenalkan untuk

LINGKUNGAN 

KTT Bumi di Rio de 

Janerio, AGENDA 21

diluncurkan

Sidang Umum PBB 

mengesahkan kesepakatan

global tentang

pembangunan

berkelanjutan : MDGs

KTT untuk Sustainable 

Development di 

Johannesburg, untuk

melanjutkan AGENDA 21

Sidang Umum

PBB 

mengesahkan : 

SDGs, sebagai

kelanjutan MDGs

Target SDGs 

tercapai

(harapan)



Substansi dan Dimensi SDGs

SDGs dirancang untuk mencakup dimensi kehidupan yang komprehensif : 

(1) planet, (2) people, (3) prosperity, (4) peace dan (5) partnership

PLANET

PEOPLE 

PEACE

PROSPERITY 

PARTNERSHIP 



Bagaimana membaca SDGs? 

SDGs adalah 17 topik atau isu

besar sebagaimana disebutkan

di 17 TUJUAN, sehingga SDGs 

menjadi konsep yang sangat 

makro

Implementasi SDGs adalah upaya

pengumpulan data yang kemudian

diolah, analisis dan disimpulkan

sebagai pencapaian SDGs

Cara Mendudukkan SDGs Selama Ini

SDGs adalah konsep yang kompleks. Setiap TUJUAN 

dijelaskan pada sebuah konteks, bagaimana mencapai tujuan

tersebut dijelaskan menjadi indikator dan target  169 

Target dan 241 Indikator

Di banyak TUJUAN, SDGs meminta setiap capaian mencakup

berbagai kelompok sasaran tertentu, seperti: perempuan, 

difabel, usia muda, dsb  secara tegas menerapkan prinsip

NO ONE LEFT BEHIND

SDGs mengaitkan antarTUJUAN, setiap TUJUAN memuat

indikator atau upaya pencapaian yang terkait dengan

TUJUAN lainnya  SDGs berkonsep komprehesif, 

“mengajarkan” bahwa membangun harus multi perspektif, 

tidak parsial dan berpikir strategik

SDGs perlu diimplementasikan, menjadi kegiatan

pembangunan, sehingga hasilnya dapat dicatat sebagai

bagian dari pencapaian SDGs  SDGs harus menjadi konsep

yang diimplementasikan dalam pembangunan daerah

Perlu Mengubah Cara Membaca SDGs

SDGs, implementasi SDGs 

“tereduksi” hanya menjadi

upaya pengumpulan ndata



• 2 contoh bagaimana SDGs menjelaskan upaya penanganan kemiskinan dan 

kelaparan sebagai konsep yang lebih komprehensif

Upaya pengentasan kemiskinan menurut

SDGs, harus merupakan upaya lintas

sektoral, lintas SKPD dan menjadi impact 

yang harus dicapai bersama, misalkan:

• Pemberian jaminan sosial  Dinas 

Sosial

• Penyediaan pelayanan pendidikan, 

kesehatan  Dinas Pendidikan, Dinas 

Kesehatan

• Penyediaan pelayanan air minum, 

sanitasi dan perumahan  Dinas Cipta

Karya

• Penanggulangan bencana yang fokus

memitigasi masyarakat untuk jatuh

miskin sebagai dampak bencana 

BPDB

• Pelayanan kepemilikan tanah  Kantor 

Pertanahan

• Pemberdayaan perempuan, pemuda, 

masyarakat difabel, dll



Persoalan Pangan dan Kelaparan juga dipandang sebagai hal yang 

kompleks dan harus ditangani secara lintas sektor

• Pembinaan pelaku usaha di sektor

pertanian  Dinas KUKM, Dinas 

Pertanian, Dinas Perindustrian

• Pengembangan pertanian dan pangan

 Dinas Pertanian, Dinas Pangan

• Distribusi dan ketersediaan bahan

pangan  Dinas Perdagangan, Dinas 

Pertanian

• Penanganan gizi dan nutrisi  Dinas 

Kesehatan, Dinas terkait KB

• Penanganan Stunting  Dinas 

Kesehatan, Dinas terkait KB

• Pengawasan makanan  perwakilan

BPOM



SDGs

Apakah SDGs relevan dengan pembangunan

daerah?

Mengapa SDGs “perlu/baik untuk” 

diimplementasikan?

Bagaimana kedudukan Pemerintah Daerah dalam

upaya implementasi SDGs tersebut

Bagaimana mengimplementasikan SDGs?



Diskusi 3:

Implementasi SDGs



(Mengapa) Implementasi SDGs?

SDGs sebagai

komitmen

masyarakat global

Indonesia menjadi bagian dari komitmen

global untuk SDGs

Pemerintah menyusun Agenda 2030, 

yang merupakan strategi SDGs di 

Indonesia, dan ditetapkan sebagai

Perpres 59/2017

Pemerintah daerah mendukung komitmen

nasional untuk SDGs

SDGs sebagai konsep yang dapat menjadi acuan

untuk pembangunan berkelanjutan di daerah

Daerah perlu untuk ikut menjadi bagian dari

masyarakat global yang memiliki tata nilai

sebagaimana ada di SDGs

Pemerintah Daerah “perlu” dan 

“harus” ikut dalam implementasi

global untuk SDGs

SDGs sebagai konsep global perlu

diterjemahkan ke level lokal

Perlu melokalkan SDGs sebagai upaya

untuk implementasi SDGs



Implementasi SDGs 

dapat didefinisikan jika

ada pelaksanaan/ 

kegiatan pembangunan

dan hasilnya yang 

dapat dikaitkan dengan

SDGs, berkesesuaian

dengan SDGs atau

bahkan dimaksudkan

untuk melaksanakan

SDGs

Kegiatan pembangunan

dan hasilnya hanya akan

ada jika : (1) ada mata

anggarannya, kemudian

(2) dirumuskan dalam

rencana kegiatan, dan 

(3) sebelumnya ada

dalam rencana

pembangunan  Renja, 

RKPD, Renstra SKPD

dan RPJMD

Pelokalan SDGs 

dikonsepkan sebagai : 

MENGADAPTASI SDGs 

ke dalam dokumen

perencanaan

pembangunan daerah: 

Renja, RKPD, Renstra

SKPD dan RPJMD

Implementasi = 

melokalkan SDGs

Pelokalan SDGs = 

mengadaptasi SDGs ke

dalam perencanaan

pembangunan daerah

RAD TPB dan 

KLHS RPJMD

Permendagri

90/2019

SDGs dilokalkan ke

level dan konteks

pembangunan daerah

Implementasi SDGs = Melokalkan SDGs = 
Adaptasi SDGs



Konsep atau Teori Adaptasi

Prinsip :

• Perlu konsep untuk “membaca” maksud dari SDGs 

sehingga perencana dan penyelenggara

pembangunan di daerah dapat menyusun rencana

pembangunan yang sesuai dengan SDGs

• SDGs diharapkan menjadi konsep yang melekat

dalam sistem pembangunan daerah (khususnya di 

perencanaan). SDGs ada di dalam sistem, menjadi

“nyawa” di dalam perencanaan

• Konsep memasukkan SDGs ini tetap

berkomplemen dengan regulasi dan arahan lainnya

tentang SDGs

Bagaimana menyesuaikan isi rencana pembangunan

terhadap SDGs? Dengan menggunakan pendekatan

adaptasi (Teori Piaget), yaitu : 

• (1) memodifikasi SDGs berdasarkan kondisi yang 

sudah ada (asimilasi), 

• (2) membuat hal baru/menambahkan sesuatu agar 

sesuai dengan SDGs (akomodasi). atau

• (3) dengan pendekatan adopsi : menggunakan secara

utuh bagian SDGs ke dalam kondisi yang ada

• Yang disebut sebagai SDGs adalah hingga menyentuh

indikator-indikator global yang ada di dokumen SDGs. 

• Membaca SDGs adalah dengan memahami indikator-

indikator di dalamnya

Pendekatan :



Tahapan Adaptasi

• Menentukan 1 TUJUAN dari

SDGs yang akan diadaptasi

• Memahami tentang TUJUAN 

tersebut  membaca dan 

memahami indikator-indikator

yang ada

• Akan didapatkan indikasi (a) 

urusan, sektor dan bidang yang 

terkait dengan upaya

mencapaian TUJUAN tersebut; 

(b) kelompok sasaran yang 

menjadi fokus/concern)

Memahami SDGs Identifikasi Aktivitas Pembangunan yang 

terkait dengan TUJUAN

• Aktivitas pembangunan yang terkait

dengan TUJUAN, diidentifikasi

berdasarkan urusan atau bidang yang 

sudah diketahui sebelumnya

• Daftar aktivitas pembangunan tersebut

menggunakan klasifikasi kegiatan yang 

ada di Permendagri 90/2019

• Cara termudah adalah dengan identifikasi

subkegiatan yang berkesuaian

• Rumuskan sasaran untuk setiap

subkegiatan tersebut agar relevan dengan

maksud untuk mewujudkan TUJUAN

• Jika sudah diperoleh subkegiatan di atas, 

maka dapat ditentukan kegiatan dan 

program yang terkait dengan upaya

mewujudkan TUJUAN yang dimaksud

Rumusan Konsep Adaptasi

• Diperoleh daftar subkegiatan, 

kegiatan dan program yang 

disepakati terkait dengan

dengan 1 TUJUAN

• Daftar di atas kemudian

dilengkapi dengan rumusan

sasaran dan target

• Proses ini diulang untuk

TUJUAN lainnya

Konsep Adaptasi SDGs yang 

Digunakan sebagai Masukan

untuk Penyusunan RPJMD, 

Renstra SKPD dan atau RKPD



Tahap Persiapan

1. Dapat disusun background study untuk

mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan

RPJMD sebelumnya

2. Dapat langsung menyusun draft isu

strategis, permasalahan utama dan arah

pengembangan daerah ke depan

3. Penyiapan forum diskusi bersama

dengan berbagai SKPD untuk menyusun

isu strategi, permasalahan dan konsep

kebutuhan pembangunan pada konteks

17 topik pembangunan berkelanjutan

yang menjadi tujuan dalam SDGs

4. Sosialisasi dan advokasi ke seluruh SKPD 

dan stakeholder terkait lainnya dalam

penyusunan rencana pembangunan

tentang pentingnya mengadaptasi SDGs

Output :

Konsep arah pembangunan daerah ke

depan pada konteks 17 topik yang ada di 

tujuan dalam SDGs

Penyusunan Konsep Adaptasi SDGs ke

Rencana Pembangunan

1. Penyiapan forum adaptasi SDGs ke

RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD untuk

setiap topik yang ada di setiap tujuan

dalam SDGs. Forum ini akan dihadiri oleh 

SKPD yang terkait dengan sebuah topik

2. Penyiapan forum lintas SKPD untuk

melakukan konsolidasi atau pembahasan

lintas topik/tujuan agar diperoleh

adaptasi SDGs secara komprehensif

3. Penyusunan masukan adaptasi SDGs 

untuk dapat digunakan oleh Tim 

Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan 

RKPD (Renja SKPD)

4. Sosialisasi atas konsep masukan adaptasi

untuk RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD

Output :

Konsep masukan adaptasi SDGs untuk

RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD

Tindak Lanjut Adaptasi SDGs ke Rencana Pembangunan Daerah

1. Penyiapan Tim Asistensi, Monitoring dan Supervisi proses 

adaptasi SDGs dalam penyusunan RPJMD, penyusunan Renstra

di setiap SKPD dan penyusunan Renja di setiap SKPD hingga

RKPD

2. Penyiapan mekanisme untuk proses adaptasi SDGs oleh Tim 

Penyusun RPJMD, Renstra di setiap SKPD dan penyusunan

Renja di setiap SKPD hingga RKPD

3. Penyiapan mekanisme pendataan implementasi SDGs melalui

implementasi rencana pembangunan daerah. Masing-masing 

SKPD bertanggung jawab untuk melakukan pendataan pada 

pelaksanaan pembangunan yang masuk dalam lingkup tugas

dan fungsinya

4. Penyiapan mekanisme untuk penandaan usulan anggaran dan 

kegiatan oleh SKPD berdasarkan pada parameter dasar

pemenuhan prinsip SDGs

5. Koordinasi integrasi, sinergi dan harmonisasi inisiatif dan 

kegiatan oleh pelaku usaha, perguruan tinggi, KSM, pemerintah

desa dan masyarakat dalam lingkup implementasi atau

pelokalan SDGs

6. Advokasi lintas SKPD dan lintas sektoral untuk

mengembangkan dan menyempurnakan sistem regulasi agar 

tidak menghambat implementasi atau pelokalan SDGs

Output :

Penyelenggaraan pembangunan daerah yang mengadaptasi SDGs

Pengorganisasian Implementasi SDGs



Penutup



• SDGs adalah norma dan konsep yang disepakati global, sejalan dengan

perubahan cara pandang tentang pembangunan di daerah, menuju ke

PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN atau SUSTAINABILITY 

DEVELOPMENT

• Indonesia memiliki komitmen yang sama untuk mencapai SDGs. Komitmen

ini diharapkan didukung dan diterjemahkan oleh setiap stakeholder 

pembangunan, termasuk PEMERINTAH DAERAH

• Pemerintah daerah perlu ikut mengimplementasikan SDGs. Implementasi

dalam hal ini adalah menerjemahkan atau MELOKALKAN substansi SDGs ke

dalam konteks daerah (kondisi, kepentingan dan sistem regulasi yang ada), 

dan kemudian MENGADAPTASIKAN-nya ke dalam RENCANA 

PEMBANGUNAN DAERAH

• Rencana dan program pembangunan yang sudah mengadaptasi SDGs akan

dirumuskan sebagai kegiatan pembangunan berikut dengan alokasi

anggarannya. Hasil dari kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai DATA 

faktual pencapaian SDGs di suatu daerah

• PELAPORAN NASIONAL SDGs dapat merupakan agregat data yang 

menggambarkan kondisi nyata dari pencapaian SDGs di level daerah atau

lokal

Wujud dukungan

Pemerintah Daerah untuk

komitmen Indonesia atas

SDGs

Menjadikan daerah sebagai

bagian dari masyarakat

global

Perubahan menuju ke

pembangunan yang 

berkelanjutan, demi 

pembangunan dengan

prinsip NO ONE LEFT 

BEHIND



Terima Kasih


