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PENDAHULUAN

a. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) periode  tahun2000-2015 telah berakhirb. Indonesia telah melaksanakan MDGs dalam upaya mensejahterakanmasyarakat, sekaligus melaksanakan komitmen globalc. Sebagian besar tujuan,target dan indikator MDGs di Indonesia telahmencapai sasaran. Sebagian indikator yang belum dicapai akandilanjutkan  dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  (TPB) /
Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan dilaksanakan padaperiode 2016-2030d. Indonesia telah mulai  menginternalisasikan TPB/SDGs  sebagai bagiantak terpisahkan dari  pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional(RPJMN 2015-2019)
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Dari MDGs menuju SDGs
2016-2030

Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Universal

Integrated

No-one
Left

behind

SDGs dilaksanakan
oleh negara

maju/berkembang
dengan

tujuan/target yang
komprehensif

SDGs dilaksanakan
oleh negara

maju/berkembang
dengan

tujuan/target yang
komprehensif

SDGs memberi
manfaat bagi
semua, terutama
yang rentan; dan
melibatkan semua
pemangku
kepentingan

SDGs memberi
manfaat bagi
semua, terutama
yang rentan; dan
melibatkan semua
pemangku
kepentingan

SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait
pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan

SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait
pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan
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Peran BAPPENAS dalam Pelaksanaan SDGs

1) Mengoptimalkan peran koordinasi KementerianPPN/Bappenas dalam pembangunan, mengingathampir seluruh Tujuan PembangunanBerkelanjutan (TPB/SDGs) telah terakomodasidalam RPJMN;2) Melibatkan semua pihak untuk bersinergi sesuaiperan, fungsi, dan kemampuan para pihak3) Mengembangkan kelembagaan yang bisalangsung bekerja, baik secara strategis maupunoperasional
5

Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia

• menyamakan persepsi dan membangun komitmen antara pemerintahdan parlemen, masyarakat sipil (CSO) dan media massa, filantropi dan bisnis,serta akademisi dan pakarPertama

• pengembangan data dan ukuran pembangunan berkelanjutan sertapencerminannya ke dalam kegiatan konkritKedua

• melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada daerah dalam upayapengarusutamaan TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan daerahKetiga

• memperkuat landasan pelaksanaan TPB/SDGs, saat ini sedang disusundraft Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia dantelah memasuki tahap finalKeempat

• mewujudkan prinsip kemitraan, dilakukan penyusunan Grand StrategyKomunikasi Kerangka Pelaksanaan TPB/SDGsKelima

• menyusun Peta Jalan SDGs untuk 15 tahun (2015-2030), Rencana Aksi
Nasional (RAN)  SDGs 5 tahunan,  serta melakukan fasilitasi penyusunan
Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs 5 tahunanKeenam
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KESEHATAN DAN GIZI DALAM TPB/SDGs

•Mencakup beberapa indikator antara lain terkait keamanan
pangan, permasalahan gizi (stunting, wasting, obesitas)

• Indonesia telah bergabung dalam Scaling Up Nutrition (SUN)
Movement sejak tahun 2011 yang diatur di dalam Peraturan
Presiden No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi.

TUJUAN 2:
Menghilangkan kelaparan,

mencapai ketahanan pangan
dan gizi yang baik, serta
meningkatkan pertanian

berkelanjutan

• Mencakup beberapa indikator antara lain terkait angka kematian
Ibu, angka kematian neonatal, angka kematian balita, epidemi
penyakit menular, penanganan penyakit tidak menular, kesehatan
mental, penyalahgunaan narkotika dan alkohol, akibat kecelakaan
lalu lintas, kesehatan reproduksi, jaminan kesehatan nasional,
serta angka kesakitan dan kematian akibat bahan kimia
berbahaya.

TUJUAN 3:
Menjamin Kehidupan Yang
Sehat Dan Meningkatkan

Kesejahteraan Seluruh
Penduduk Semua Usia

PERAN DAN KETERLIBATAN PEMANGKU
KEPENTINGAN

PEMERINTAH
&

PARLEMEN

AKADEMISI
&
PAKAR

FILANTROFI
&

BISNIS

OMS
&
MEDIA

Pelaksanaan
TPB/SDGs

1. Penetapan Indikator dalamSetiap Target/Sasaran2. Pengembangan Kebijakan,Regulasi, & PenyelarasanProgram /Kegiatan3. Penyiapan Data danInformasi yang Digunakan4. Sosialisasi/Diseminas,Komunikasi & Advokasi5. Monev & Pelaporan6. Pendanaan

1. Advokasi kepadaPelaku Usaha2. FasilitasiProgram/Kegiatankepada Pelaku Usaha3. Peningkatan Kapasitas4. Dukungan Pendanaan

1. Peningkatan Kapasitas2. Pemantauan danEvaluasi
3. Policy Research
4. Social Monitoring5. Aktor Advokasi

1. Diseminasi danAdvokasi kepadaMasyarakat2. FasilitasiProgram/Kegiatan diLapangan3. Membangunpemahaman publik
4. Monitoring Pelaksanaan

IAKMI
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Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(Lintas Sektor)
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Penguatan
Upaya Promotif

& Preventif:
“Gerakan

Masyarakat
Hidup Sehat”

Advokasi
Regulasi
Gerakan

Masyarakat
Sehat

Kampanye
Hidup Sehat

Pencegahan
Penyakit dan
Deteksi Dini

Konsumsi
Pangan Sehat

Lingkungan
Sehat

Aktivitas Fisik
dan

Konektivitas
AntarModa

Transportasi

Kawasan
Tanpa Rokok,
Narkoba dan

Minuman
Keras

Penurunan
Stress dan

Keselamatan
Berkendara

• Kampanye di 100 kab/kota
• Kampanye aktivitas fisik dan

perilaku sehat di SD dan SMP
• Sanitasi total berbasis

masyarakat di 35.000 desa
• Posyandu aktif

• Regulasi di daerah (17 provinsi)
• Surat edaran mengenai aktivitas fisik

(senam, poco-poco) kepada instansi
pemerintahan

• Sosialisasi masyarakat sehat di 6.961
desa

• 92 persen bayimendapatkan
imunisasi dasar lengkap

• 800 Puskesmas deteksi dini
kanker payudara dan leher rahim

• Pembinaan UKS di SD, SMP dan
SMA

• Jajanan anak sekolah sehat dan
aman

•   100 Desa pangan aman
•   139 Pasar aman bahan berbahaya
•   Gerakan Gemar makan ikan

• Poskestren di 100 pesantren
• Toilet bersih di tempat wisata prioritas
• Sambungan pipa air minum (SPAM) di 35.520 rumah

tangga; penghapusan merkuri di 5 lokasi
• Perlindungan dari kebakaran di 149 KPHP, 120

KPHL dan Kawasan Konservasi
• Ruang terbuka hijau di 33 provinsi

• Pekan olahraga pelajar
• 60 paket transportasi ramah

lingkungan (pedestrian, jalur sepeda)
• even olahraga rekreasi (petualangan,

massal)
• 800 Puskesmas deteksi dini kanker

payudara dan leher rahim
• Pembinaan UKS di SD, SMP dan SMA

• Peningkatan cukai rokok
• Sekolah menjadi kawasan

tanpa rokok (KTR) di 30 persen
Kab/Kota

• Sekolah, pesantren dan
perguruan tinggi bebas NAPZA

• Kampanye keselamatan
berkendara bagi anak sekolah

• Perlengkapan keselamatan
jalan di 33 Provinsi

PERAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT
DALAM CAPAIAN SDGs

1. Menjadi sumber pengetahuan (center of excellence) untuk TPB/SDGs;2. Menyusun policy paper/policy brief sebagai dasar policy formulationpelaksanaan TPB/SDGs;3. Mendukung peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah dalampelaksanaan TPB/SDGs;4. Menjalin kerjasama dengan stakeholder lain (pemerintah pusat, Pemda,OMS, filantropi dan bisnis, donor, akademisi, dll) dalam pelaksanaanTPB/SDGs;5. Mendukung sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasipelaksanaan TPB;6. Mendukung pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelaksanaanTPB.7. Mendukung adanya riset yang dijadikan sebagai landasan penyusunandan pelaksanaan program TPB/SDGs yang berbasis bukti (evidence based)8. Mendukung Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), yang akan mengubahparadigma kesehatan dari kuratif menjadi preventif
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TERIMA KASIH
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