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Mengurangi komitmen
terhadap aksi iklim, tetapi jejak
lingkungan lebih sedikit karena
produksi dan transportasi yang
lebih sedikit

Kegiatan ekonomi
terkendala / tertanggukan,
pendapatan lebih rendah,
lebih sedikit waktu kerja,
pengangguran untuk
pekerjaan tertentu

Populasi yang tinggal di daerah
kumuh menghadapi paparan
covid-19 yang lebih tinggi
karena kepadatan populasi
yang tinggi dan kondisi sanitasi
yang buruk

Transmisi akibat
Gangguan tujuan lain,
Terutama tujuan 8, 11,
4 dan 5.

Kekurangan personel perut
dan menyebabkan gangguan
akses ke listrik, semakin
melemahkan respon dan
kapasitas sistem kesehatan

Konflik mencegah tindakan
efektif untuk memerangi covid-
19, mereka yang berada di
daerah konflik paling berisiko
menderita kerugian yang sangat
besar akibat covid-19

Gangguan pasokan dan akses
yang tidak memadai ke air bersih
menghalangi akses ke fasilitas
cuci tangan yang bersih, salah
satu langkah pencegahan covid-
19 yang paling penting

Pendapatan ekonomi wanita
beresiko dan meningkatnya tingkat
kekerasan terhadap wanita.
Perempuan yang merupakan
mayoritas pekerja kesehatan dan
perawatan sosial yang lebih rentan
pada covid-19.

Banyak sekolah tertutup,
pembelajaran jarak jauh kurang
efektif dan tidak dapat diakses
oleh sebagian orang

PENGARUH  
COVID-19 

PADA SDGS

Sumber: UN, march
2020

Memperparah reaksi terhadap
globalisasi, tetapi juga  menyoroti

pentingnya kerja sama
internasional tentang  kesehatan

masyarakat

Kehilangan
pendapatan,  

menyebabkan segmen
masyarakat dan

keluarga rentan jatuh
di bawah garis

kemiskinan

Produksi dan distribusi
pangan dapat

terganggu

Efek dan impact yang
Menghancurkan

Pada kondisi
Kesehatan

Pengaruh
COVID-19 

terhadap SDGs



Outlook Sasaran Pembangunan Nasional 2020& 2021

Indikator Realisasi 2019 APBN 2020 Outlook 2020 RPJMN 2021 Sasaran 2021

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,02 5,3 -0,4 – 2,3 5,4 – 5,7 4,5 – 5,5

Tingkat Kemiskinan (%) 9,22 8,5-9 9,7 – 10,2 8,0 – 8,5 9,2 – 9,7

Tingkat Pengangguran
Terbuka (%) 5,28 4,8-5 7,8 – 8,5 4,8 – 5,0 7,5 – 8,2

Rasio Gini 0,380 0,375-0,380 0,379 – 0,381 0,375 – 0,379 0,377 – 0,379

Indeks Pembangunan  
Manusia 71,92 72,51 72,11 – 72,16 73,26 72,78 – 72,90

Catatan:
• Tambahan penganggur pada 2020 sebesar 4,22 juta dibandingkan dengan 2019. Tahun 2021 penciptaan  

kesempatan kerja diperkirakan sebesar 2,3–2,8 juta orang.
• Jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 2 juta pada akhir 2020 dibandingkan September 2019.
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Respon Kebijakan Menghadapi COVID-19
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TAHAP 2

Melindungi Kelompok 
Masyarakat Rentan dan 

Dunia Usaha

TAHAP 4
Program Pemulihan 

Ekonomi Pasca Covid

• Perluasan bantuan sosial, 
listrik gratis, kartu pra kerja, 
dll

• Keringanan pajak untuk
dunia usaha dan pekerja, dan 
keringanan kredit untuk
dunia usaha

• Program pemulihan ekonomi 
untuk dunia usaha dan 
UMKM

• Stimulus moneter dan 
keuangan

• Bantuan likuiditas terhadap 
sektor keuangan

• Penurunan suku bunga

Tahap 1-3 harus terus dilakukan hingga penanganan wabah COVID-19 selesai.
Kerusakan yang disebabkan oleh COVID-19 setara dengan bencara besar atau perang, sehingga 
dibutuhkan program pemulihan ekonomi skala besar yang dilead oleh pemerintah – Marshall Plan.

• Peningkatan perilaku sehat 
dan social distancing

• Pemenuhan kapasitas 
laboratorium (reagen, alat 
test dan sarana lab)

• Penanganan pasien (APD, 
alkes, sarana dan prasarana 
kesehatan

TAHAP 1
Penguatan Fasilitas 

Kesehatan
Melindungi Kelompok 

Masyarakat Rentan dan 
Dunia Usaha

TAHAP 2
Mengurangi Tekanan 

Sektor Keuangan

TAHAP 3

Tahap 1-3 saat ini tengah dilakukan dan perlu terus dilakukan hingga penanganan wabah COVID-19 selesai.
Tahap 4 merupakan tahap setelah proses penanganan wabah COVID-19 selesai. Mengingat dampak COVID-19 setara
dengan bencana besar atau perang, sehingga dibutuhkan program pemulihan ekonomi skala besar dengan pemerintah
sebagai pemain utama. 

• RKP 2021 memberikan arah
pemulihan ekonomi untuk
mengejar target yang telah
ditetapkan dalam RPJMN 
2020-2024

Sumber: Diadopsi dari IMF

Sumber: Bappenas



Stimulus Fiskal untuk Meminimalkan Dampak COVID-19
Pada tahun 2020, Pemerintah melakukan Stimulus Fiskal sebagai upaya counter-cyclical policy, 
sehingga dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan sosial Indonesia dapat diminimalkan

Stimulus Fiskal Tahun
2020 untuk Penangangan

COVID-19:

Rp 669,7 T

Kesehatan

Rp 87,55 T

Perlindungan Sosial

Rp 203,90 T

Insentif Usaha

Rp 179,48 T

UMKM

Rp 123,46 T

Pembiayaan Korporasi

Rp 37,07 T

Sektoral dan PEMDA

Rp 38,24 T



PEMULIHAN INDUSTRI DAN 
PERDAGANGAN

Optimalisasi competitive advantage sektor-sektor industri
unggulan; Optimalisasi pengadaan barang dan jasa
pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri
dalam negeri; Akselerasi pengembangan produk substitusi
impor khususnya makanan, minuman dan farmasi;
Peningkatan fasilitasi ekspor; Fasilitasi impor bahan baku;
Peningkatan standar produk; Optimalisasi PTA/FTA/CEPA
untuk perluasan ekspor; Peningkatan efisiensi logistik

PEMBANGUNAN 
INFRASTRUKTUR
Investasi infrastruktur padat karya yang
mendukung Kawasan industri dan pariwisata

PENDALAMAN SEKTOR 
KEUANGAN

Memperdalam sektor keuangan domestik dengan
memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas
sektor keuangan

PENGUATAN SEKTOR 
KESEHATAN
Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas,
kapasitas health security terutama surveilans dan sistem
informasi, jejaring dan kapasitas laboratorium, serta pemenuhan
fasilitas dan alat kesehatan

AKSELERASI INVESTASI
Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakan ekonomi
melalui: OL Ciptaker, perluasan positive lists investasi, percepatan
integrasi OSS, relaksasi aturan upah minimum sementara untuk
menyerap tenaga kerja., serta melakukan aftercare investasi yang ada
agar tidak pindah ke negara lain

PERLUASAN PROGRAM 
PERLINDUNGAN SOSIAL
Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan
basis data yang mencakup pekerja sektor informal

PEMBANGUNAN SDM
Program Peningkatan SDM: Kartu Prakerja,
Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi,
Pendidikan Usia Dini

PEMBANGUNAN PARIWISATA
Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; Peningkatan pemasaran
wisata ke originasi yang sudah pulih; Peningkatan event olah raga, seni
budaya dan MICE; Penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di
destinasi prioritas; Peningkatan infrastruktur, dan standar layanan;
Pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik

Menggerakkan kembali
Industri, Investasi

Pariwisata, dan Ekspor

Mengaktifkan kembali mesin penggerak
ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga

kerja yang kehilangan pekerjaan dan 
menggerakan usaha-usaha lain yang terkait

STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI PASCA COVID-19

Sumber: Bappenas
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Kebijakan: Perlindungan Sosial dalam Penanganan
Covid19

Program Sembako
20 juta KPM
Rp200.000/KPM/bulan

Program Keluarga
Harapan (PKH)

10 juta KPM
Indeks komponen naik 25%. 
Per bulan

Bantuan Listrik
31,1 Juta pelanggan 
listrik 450VA dan 900VA

Program Kartu 
Prakerja

5,6 juta orang
Rp.600rb/bulan/orang 
Rp.50rb/orang/survei

Bantuan Sosial 
khusus DKI Jakarta

1,3 juta KK
Rp.600rb/ bulan/KK 
dalam bentuk paket 
sembako

Bantuan sosial 
khusus BoDeTaBek 

600 rb KK
Rp.600rb/KK dalam 
bentuk paket sembako

Bantuan Sosial 
Tunai di luar 
JaBoDeTaBek

9 juta KK
Rp.600 rb/bulan/KK 
dalam bentuk tunai

Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa

+12 juta KK
Rp.600rb/bulan/KK
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Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

 Pemenuhan fasilitas dan alkes sesuai kelas RS dan sistem rujukan
 Pemenuhan dokter dan 9 jenis nakes di puskesmas
 Pemenuhan vaksin dan obat (Pneumonia, TB, HIV/AIDS)
 Dukungan insentif bagi industri farmasi dan alkes dalam negeri

Penguatan sumber daya: fasilitas, farmasi, alkes, dan
SDM kesehatan

Air bersih, sanitasi, cuci tangan pakai sabun, olahraga, kesehatan lingkungan, 
kawasan sehat, dan pengelolaan limbah medis

Penguatan Germas (promotif dan preventif)

Kemampuan untuk prevent, detect, response:
 Pos pintu masuk (KKP)
 Sistem peringatan dini (alert system), surveilans penyakit real time, 

kapasitas dan jejaring laboratorium, kapasitas SDM, protokol dan tata 
laksana respon cepat, litbang

 Perluasan case detection, skrining, karantina kesehatan

Penguatan health security:

Kebijakan Pasca Pandemi Covid-19 (RKP 2021)

Memperkuat sistem kesehatan untuk: 
- Kesiapan menghadapi pandemi dan 

PHEIC (Public Health Emergency of 
International Concern) 

- Recovery pasca COVID-10 dan 
pengendalian masalah kesehatan (TB, 
Malaria, kematian ibu dan bayi, HIV, 
kusta, dll)

- Penguatan promotif dan preventif
- Peningkatan anggaran kesehatan

pemerintah
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UMUM

• Mempercepat pemerataan pendidikan
yang berkualitas di seluruh wilayah

• Layanan pendidikan (dasar-menengah)
akan memberi perhatian khusus
kepada kelompok masyarakat
berstatus miskin dan rentan

• Pemenuhan guru dan tenaga
kependidikan

• Peningkatan mutu pengajaran dan 
pembelajaran

• Inovasi pembelajaran berbasis digital

PRIORITAS (RKP 2021) 

 PENDIDIKAN dan PELATIHAN VOKASI 
untuk INDUSTRI 4.0

• Pengembangan sistem informasi pasar 
kerja yang kredibel;

• Revitalisasi SMK yang mendukung industri
4.0;

• Revitalisasi pembangunan Politeknik;
• Pelaksanaan pelatihan vokasi dan 

pemagangan di industry 4.0;
• Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja

 PEMBANGUNAN SCIENCE TECHNOPARK
• Pembangunan sarana Inkubator bagi tenant
• Pembangunan Kerja sama triple-helix
• Implementasi Rencana Induk Riset Nasional 

dan Agenda Riset Nasional melibatkan 4 
PTN

Kebijakan Pendidikan

• Proses Belajar dari Rumah melalui
Pembelajaran Daring/ Jarak jauh.

• Ujian Sekolah dilaksanakan secara 
Daring/ Jarak Jauh

• Ujian Nasional tahun 2020 
dibatalkan

• Penerimaan Siswa Baru
menerapkan protocol kesehatan
untuk mencegah penyebaran
Covid-19.

Masa Darurat Penyebaran
COVID-19

Pasca Pandemi Covid-19
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Antisipasi Dampak Limbah Medis Penanganan COVID-19

• Limbah Infeksius dari fasilitas pelayanan Kesehatan :
• Disimpan dalam kemasan tertutup maksimal 2 hari sejak dihasilkan
• Mengangkut dan/atau memusnahkan melalui incinerator dengan suhu 800C atau autoclave yang dilengkapi

pencacah (shredder)
• Residu hasil pembakaran atau hasil cacahan, dikemas dan diberi tanda “Beracun” dan selanjutnya disimpan di 

tempat penyimpanan sementara (TPS) untuk selanjutnya diserahkan pada pengelola limbah B3

KENDALA PELAKSANAAN
• Baru 106 RS yang memiliki incinerator berizin dan 4 RS untuk autoclave shredder berizin (sumber : KLHK) 

Mayoritas RS memanfaatkan pihak ketiga dalam pengolahan limbah B3 RS-nya

• RS dapat menyediakan sarana pengolah limbah B3 namun dibutuhkan penegasan aturan KLHK yang mengijinkan
pembuangan residu pengolah yang dihasilkan. (Catatan selama ini hasil autoclave dan cacahan shredder, sudah di 
akui sebagai limbah tidak berbahaya, tetapi tetap tidak boleh dibuang di TPA)

• Perlu pengawasan agar pihak ketiga pengelola limbah B3 COVID-19 tidak membuang secara terbuka dan 
sembarangan sehingga menjamin keamanan prosesnya

Surat Edaran MenLHK tentang Pengelolaan Limbah Infeksius dari Penanganan COVID 19
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Penguatan Sistem Ketahanan Bencana

IsuPermasalahan
Peningkatankesiapsiagaandimasapra-bencana

Penguatansistemoperasitanggapdarurat
1

1

2

3

Memperkuat Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat melalui peningkatan  
pemahaman risiko bencana berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan  
lokal kepada masyarakat & aparat (Desa Tangguh Bencana).
Meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana, terutama untuk ancaman
bencana kesehatan seperti peningkatan kapasitas APD dan rumah sakit.

Menyusun Rencana Kontijensi, Rencana Operasi, dan strategi lainnya sebagai  
SOP penanganan bersama kejadian bencana di wilayah rawan terdampak seperti  
pusat-pusat investasi, industri, dan pariwisata maupun kawasan produksi pangan.

3
membantu mempercepat pemulihan kondisi menjadi lebih baik.

Memperkuat manajemen krisis terpadu dan multisektor melalui penyusunan  
regulasi pengaturan mekanisme pengaktifan pusat operasi tanggap darurat secara  
cepat serta penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan resiko  
bencana di daerah.
Memperkuat sistem data bencana terpadu dan satu referensi sebagai acuan  
bersama dalam pelaksanaan intervensi kebijakan secara cepat dan tepat.

Memperkuat sistem logistik (terutama pangan) dan jaring pengaman sosial
untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat pada masa krisis dan

2

Fokus Tahun 2021

Munculnya pandemi Covid-19
menjelaskan bahwa:
• Perhatian ke penanganan bencana  

non-alam masih terbatas, termasuk  
bencana kesehatan seperti  
penanganan pandemi Covid-19.

• Dampak bencana non-alam bersifat  
multi-aspek, sehingga  
membutuhkan strategi terpadu  
dalam pembangunan nasional dan  
daerah.

Sementara itu,
• Penduduk perkotaan dan pusat-

pusat pertumbuhan memiliki
risiko  bencana tinggi.

• Mitigasi bencana yang lemah  
berakibat kepada potensi economic  
loss yang besar.
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KONSEKUENSI KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL 
BERSKALA BESAR (PSBB) DAN DARURAT SIPIL SERTA 
DAMPAKNYA DI BIDANG HUKUM

Status Pandemi COVID 19 per tanggal 4 Mei 2020 (kasus positif COVID 19 : 11.587, kasus
kematian 864 kasus dan sembuh 1.954 kasus). Pandemi dapat mengganggu stabilitas
negara salah satunya dibidang hukum, dan peradilan. Untuk menangani pandemi ini
memerlukan langkah-langkah yang tepat dan beberapa alternatif kebijakan.

Kebijakan PSBB atau Darurat Sipil berdampak pada
penyelenggaraan proses hukum dan peradilan
dengan pembatasan/ penutupan fasilitas pelayanan
umum (mulai dari tahap penyidikan, persidangan dan
fasilitas pemasyarakatan).

Kebijakan Menkumham untuk menghentikan fasilitas
penahanan di Rutan maupun Lapas membutuhkan
langkah strategis dan perubahan mekanisme business
process dalam sistem peradilan pidana.

Perubahan proses penanganan perkara
di persidangan (on-line/e-court)

Antisipasi tindak kriminalitas.

Peniadaan penahanan di dalam Rutan/Lapas
– overcrowded vs social distancing

Pengendalian kunjungan lapas

Sumber: Bappenas
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Pelayanan Publik yang tetap berjalan dengan 
Penerapan Keamanan Siber bagi Organisasi 
Pemerintah 

1. Memastikan keamanan dari sistem yang dapat diakses secara remote;
2. Hindari untuk mengklik tautan di dalam email yang berisi ajakan/ promosi/ informasi
3. Jangan mengungkapkan informasi pribadi dn finansial kepada siapapun;
4. Selalu kunjungi situs resmi pemerintah untuk mendapatkan update mengenai kondisi

COVID-19 untuk menghindari anda dari infeksi malware karena mengklik tautan yang tidak
dikenal;

5. Selalu lengkapi perangkat mobile/komputer anda dengan antivirus yang diupdate
definisinya secara berkala;

6. Pastikan anda tidak membagikan informasi kredensial (username dan password) anda
kepada orang lain;

7. Pastikan anggota keluarga tidak menggunakan perangkat yang digunakan untuk melakukan
akses kerja dari rumah, guna meminimalisir kondisi yang secara sengaja atau tidak
menghapus atau memodifikasi informasi pada perangkat elektronik atau bahkan lebih
buruk yang mungkin dapat mengakibatkan perangkat terinfeksi.

Sumber: Panduan Keamanan Siber: Manajemen Resiko Keamanan di tengah Pandemi Covid19, Badan Siber
dan Sandi Negara (BSSN)

Sumber: Bappenas



E. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
2030
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Economy

Biosphere

Society

Membangun Biosphere dan Society landasan pencapaian Tujuan/ goals ekonomi terkait secara
langsung pada industri, inovasi, infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, konsumsi dan produksi
yang bertanggungjawab, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Perlindungan pada biosphere merupakan hal yang esensial prakondisi untuk keadilan sosial dan
pembangunan ekonomi. Jika kita tidak mencapai goals/ Tujuan terkait dengan Clean Water dan
Sanitasi, life on land dan climate action, maka Dunia akan gagal untuk mencapai goals/ tujuan
lainnya.

Tujuan untuk mengatasi isu sosial, perhatian yg mendalam tentang penghapusan kemiskinan,
peningkatan keadilan sosial, perdamaian dan kehidupan sehat.kesehatan. Pembangunan sosial
bergantung pada Biosphere yg dilindungi. Selain itu, Tujuan/ Goals pada Energi Bersih, Tanpa
Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Perdamaian dan Keadilan, Kota berkelanjutan, pendidikan, Kesetaraan
Gender, Kehidupan sehat adalah landasan untuk pencapaian goal terkait ekonomi.

INTERCONECTED SDGS*)

*) Robert Blasiak, Mapping Ocean Governance and Regulation - Scientific Figure on ResearchGate
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Satu Data Indonesia:
Pijakan Transformasi Penyusunan Kebijakan



TERIMA KASIH

sdgs.bappenas.go.id
sekretariat.sdgs@bappenas.go.id

021 - 21394812

mailto:sekretariat.sdgs@bappenas.go.id
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