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SINERGITAS TUJUAN NKRI 
TERHADAP SDGS

“melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial”Pembukaan UUD 1945 Alinea 4
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HUKUM DAN TATA KELOLA

Tujuan NKRI bersinergi dengan
SDGs sehingga sudah
sewajarnya seluruh komponen
negara pusat dan daerah
bersama-sama mencapai
tujuan nasional tersebut
maupun tujuan SDGs



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

menghapuskan kemiskinan
menghilangkan kelaparan

memperbaiki kualitas kesehatan
meningkatkan pendidikan
mengurangi ketimpangan

KOMITMEN

Mengubah Dunia Kita: Agenda
2030 untuk Pembangunan
Berkelanjutan

17 tujuan, 169 sasaran
2016 – 2030

AGENDA SDGS

Terdapat 17 goal dan 167 sasaran yang telah
disepakati oleh 159 negara



IMPLEMENTASI TPB DI INDONESIA

PERPRES

59/2017

RAD TPB
5 tahun
sekali

Perpres ini merupakan wujud komitmen agar pelaksanaan
dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif

dengan melibatkan seluruh pihak

ROADMAP 
TPB2017-

2030

RAN TPB
5 tahun
sekali



PERAN PEMERINTAH DAERAH BERDASAR 
PERPRES 59/2017

PERPRES

59/2017

Memberikan dukungan kebijakan,
regulasi, anggaran, dan program

Pemetaan dan integrasi target dan
indicator TPB/SDGS Nasional ke
dalam RPJMD
Peningkatan kapasitas pemda dan
para stakeholder dalam pelaksanaan
TPB/SDGS
Sosialisasi/diseminasi, komunikasi,
dan advokasi kepada seluruh
masyarakat
Persiapan data dan informasi



PERKEMBANGAN DAERAH YANG TELAH 
MENGIMPLEMENTASIKAN SDGS 

Daerah yang telah menyusun RAD 
TPB (per 26 Mei 2020)

Pergub. 
73/2018

Pergub. 
116/2018

Pergub. 
33/2018

Pergub. 
49/2018

Pergub. 
36/2018

Pergub. 
64/2018

Pergub. 
19/2018

Pergub. 
156/2018

Pergub. 
34/2018

Pergub. 
62/2019

Pergub. 
18/2018

Pergub. 
70/2018

Pergub. 
39/2019

Pergub. 
36/2018

Pergub. 
29/2018

Pergub. 
58/2018 Pergub. 

43/2018

Pergub. 
56/2018

Pergub. 
29/2018

Pergub. 
50/2018

Pergub. 
55/2018

Pergub. 
56/2018 Pergub. 

30/2018

Pergub. 
101/2018

Aceh
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera 
Selatan
Bengkulu
Lampung
Kep. Riau

DKI Jakarta
Jawa Tengah
DIY
Jawa Timur
Bali
NTB
NTT

Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Gorontalo

Provinsi yang sudah menyusun
RAD TPB 



DAMPAK DAN RESIKO COVID-19



ARAH KEBIJAKAN NASIONAL 2021

TAHAP 2

Melindungi Kelompok 
Masyarakat Rentan dan 

Dunia Usaha

TAHAP 4
Program Pemulihan 

Ekonomi Pasca Covid
( 2021)

• 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

• 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. Sebagai analogi, saat ini di negara maju mulai membicarakan program seperti Marshall Plan, 
yang dilakukan setelah Perang Dunia II.

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

Proses pemulihan pasca COVID-19 untuk mengejar target menjadi negara maju di jangka menengah

Sumber: Diadopsi dari IMF



DAMPAK COVID-19 TERHADAP DOKUMEN 
PERENCANAAN DAERAH (DOKRENDA)

INSTERUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NO 1 TAHUN 2020

REFOCUSSING ANGGARAN PEMDA

Penanganan Kesehatan dan hal hal
terkait kesehatan

Penanganan dampak ekonomi
terutama menjaga agar dunia
usaha daerah masing-masing
tetap hidup
Penyediaan jaringan pengamanan
sosial/ social safety net



FOKUS RKPD 2021 YANG MENDUKUNG 
SDGS/TPB
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KEBIJAKAN DAERAH YANG MENDUKUNG TPB

Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang

Dari seluruh sasaran TPB yang disepakati, terdapat 52 
sasaran yang perlu segera diimplementasikan Pemda
dalam RKPD 2021. 52 sasaran tersebut terkait erat
dengan penanganan dampak Covid 19



FOKUS RKPD 2021 YANG MENDUKUNG 
SDGS/TPB

NO
TUJUAN PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN
Kebijakan RPJMN 2015 -2019 

URGENSI

Jangka 
Pendek

Jangka 
Meneng

ah

Jangka 
Panjan

1 Tanpa kemiskinan a. Mengembangkan  sistem perlindungan sosial yang komprehensif

b. Meningkatkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Kurang Mampu

c. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran 
tenaga kerja dan pengembangan kewirausaahan

2 Tanpa Kelaparan a. Pemantapan Ketahanan Pangan menuju Kemandirian Pangan dengan peningkatan produksi 
pangan

b. Stabilisasi Harga Pangan
c. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan

Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan 
3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera a. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang 

berkualitas
b. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat 
c. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 

d. Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan

e. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas 

f. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan mutu sumber daya manusia kesehatan

g. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat 
kesehatan 

h. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan 
i. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat



FOKUS RKPD 2021 YANG MENDUKUNG 
SDGS/TPB

NO
TUJUAN PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN
Kebijakan RPJMN 2015 -2019 

URGENSI
Jangka 
Pendek

Jangka 
Menengah

Jangka 
Panjang

4 Pendidikan Berkualitas a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun 
b. Melaksanakan wajib belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan 

menengah yang berkualitas
c. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan 

d. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan 

e. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya
f. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komperhensif dan kredibel

g. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru 
h. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi 
i. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi 
j. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi 
k. Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi 

5 Kesetaraan Gender a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan 

b. Menekankan peran perempuan di bidang politik 
c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) 

6 Air Bersih dan Sanitasi yang layak a. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam 
pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi

b. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, 
kabupaten/kota dan masyarakat 

c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pendanaan infranstruktur air minum dan sanitasi 

d. Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya 
e. Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari - hari bagi masyarakat 

f. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif 

g. Peningkatan ketangguhan masyarakay dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk 
perubahan iklim 

h. Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan 
sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan 
ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi



FOKUS RKPD 2021 YANG MENDUKUNG 
SDGS/TPB

Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang

a. Meningkatkan produksi energi primer 

b. Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi 

c. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi 

d. Meningkatkan aksesibilitas energi 

e. Meningkatkan efisensi dalam penggunaan energi dan listrik 

f. Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA 

a. Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya 

tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di 

luar negeri 

b. Pemasaran pariwisata nasional 

c. Pembangunan industri pariwisata 

d. Pembangunan kelembagaan pariwisata 

e. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja 

f. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptyakan hubungan 

industrial 

g. Kebijakan penguatan dungsi intermediasi keuangan 

h. Kebijakan keuangan mikro inklusif

i. Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank 

j. Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas 

pembangunan 

a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infranstruktur 

b. Pengarusutamaan (mainstreaming) skema Kerjasama Pemerintah 

Swasta (KPS) dalam pembangunan infranstruktur 

c. Implementasi prinsip Value for Money (VfM) 

d. Pengembangan alternatif pembiayaan infranstruktur 

e. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan 

f. Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatn 

sumber daya alam 

g. Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar 

Pembanguanan taman tekno dan taman sains 

h. Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan dan hasil 

tambang 

i. Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur 

j. Akselerasi pertumbuhan pariwisata 

k. Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif 

l. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi 

7 Energi Bersih dan Terjangkau

8 Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan 

Ekonomi

9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

URGENSI
Kebijakan RPJMN 2015 -2019 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTANNO



FOKUS RKPD 2021 YANG MENDUKUNG 
SDGS/TPB

Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang

a. Menciptakahn pertumbuhan inklusif 

b. Memperbesar investasi padat kerja 

c. Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro 

d. Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal 

e. Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat 

kurang mampu 

f. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian 

g. Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi 

a. Perwujudan sistem perkotan nasional (SPN) 

b. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) 

c. Pembangunan kota hijau dan berketahanan iklim dan bencana

d. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi 

dan budaya lokal 

e. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan 

12 Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab a. Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan 

a. 

Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan 

pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi 

bencana 

b.
Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi 

perubahan iklim 

c.
Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian 

infromasi peringatan dini (iklim dan bencana) 

d.
Menyediakan dan meningkatkan kualtas data dan informasi pendukung 

penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan

e.
Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan infromasi Meteorolgi, 

Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah dan berkesinambungan 

a. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan 

b.
meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan 

kelestarian fungsi lingkungan laut 

c.
Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan peran SDM 

dan Iptek Kelautan

d. Meningakatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir 

14 Ekosistem Lautan

Berkurangnya Kesenjangan10

11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan

13 Penanganan Perubahan Iklim

URGENSI
Kebijakan RPJMN 2015 -2019 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTANNO



FOKUS RKPD 2021 YANG MENDUKUNG 
SDGS/TPB

Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang

a.

Meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan konservasi dalam 

melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis, dan 

sumber daya genetik

b.

Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan 

keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan dan meningkatkan 

kualitas tata kelola di tingkat tapak 

c.
Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan yang didukung oleh 

kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat 

a.
Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan emndorong 

kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil

b. Memperbaiki perundang- undangan bidang politik 

c. 
Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi 

pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik 

d. 

Penerapan e-goverment untuk mendukung proses bisnis pemerintah 

dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan serta 

terintegrasi 

e. Penerapan open goverment 

f.
Restrukurisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien 

dan sinergis 

g.
Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis 

merit 

h. Peningkatan kualitas pelayanan publik 

i. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik 

j.
Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan 

memanfaatkannya. 

k. Meningkatikan kualitas penegakan hukum 

l. Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM 

m. Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi masyarakat

n. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak 

o. harmonisasi peraturan perundang - undangan di bidang korupsi 

p. Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi 

q. Meningkatkan penegahan korupsi 

r.
Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai 

tindak kekerasan 

s.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan 

perempuan 

t. 
Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok 

marjinal 

a. 
Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indoensia yang bebas aktif 

b. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global 

c.
meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama antara selatan dan 

triangular 

d.
Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, 

akurat dan tepat sasaran 

e. mendorong pembangunan fixed/wireline broadband 

f. 
Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan Kerjasama 

Pemerintah Swasta (KPS) 

g. 
Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan 

efisiensi proses perijinan bisnis  

h. Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik 

i. Meningktakan kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi 

j.

Reformasi penerimaan sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi 

berjalan ke tingkat yang lebih sehat serta kebijkan suku bunga dan 

stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya 

16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang 

tangguh

17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

15 Ekosistem Daratan

URGENSI
Kebijakan RPJMN 2015 -2019 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTANNO



TERIMA KASIH


