
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Implementasi kebijakan selalu menjadi perhatian banyak pihak terutama 

sebagai objek penelitian, karena sering mengalami banyak persoalan. Jika persoalan 

tersebut tidak di antisipasi sebelumnya, maka akan mengalami kesulitan dalam 

pencapaiannya. Indonesia sebagai salah satu Negara yang ikut melaksanakan 

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal sebagai Sustainable 

Development Goals (SDGs) yang diberlakukan sejak bulan Januari tahun 2016. 

Sementara pemerintahan Joko Widodo telah memutuskan penerapan Nawacita sejak 

tahun 2014. Program nasional Nawacita ini mempunyai tujuan pembangunan sesuai 

dengan kepentingan negara Indonesia, tetapi tidak semua tujuan pembangunan yang 

ada di nawacita memenuhi SDGs. 

Dalam rangka memenuhi komitmen dalam pelaksanaan pencapaian SDGs di 

Indonesia, Pemerintah merasa bahwa perlu adanya keseimbangan antara Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Tepat pada tanggal 4 Juli 2017, Presiden Joko 

Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Saat itu Presiden 

menyetujui langsung di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hamburf Messe 

Und Congress, Jerman 1 . Implementasi Peraturan Presiden tersebut memerlukan 

adanya bentuk kerja sama dari setiap kepentingan lembaga atau kementerian yang 

mencakup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Organisasi 
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masyarakat sipil, akademisi dan pakar2. Kerja sama antar lembaga pemerintah, antar 

lembaga pemerintah dan non pemerintah, para akademisi memerlukan pra-kondisi 

tertentu agar mencapai hasil yang maksimal. 

Pada bulan September tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama kali 

membentuk Tujuan Pembangunan Milenium atau disebut Millenium Development 

Goals (MDGs) sebagai strategi utama untuk pembangunan internasional. Ada 8 

Tujuan yang dibentuk oleh Tujuan Pembangunan Milenium yakni antara lain, Tujuan 

Pertama adalah Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem, Tujuan Kedua 

adalah Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, Tujuan Ketiga adalah Mendorong 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Tujuan Keempat adalah 

Menurunkan angka kematian anak. Kemudian, Tujuan Kelima adalah Meningkatkan 

kesehatan ibu, Lalu, Tujuan Keenam adalah Memerangi HIV dan AIDS, malaria serta 

penyakit lainnya, Tujuan Ketujuh adalah Memastikan kelestarian lingkungan, dan 

yang terakhir untuk Tujuan Kedelapan adalah Mengembangkan kemitraan global 

untuk pembangunan. Ini menandai perubahan kebijakan dalam pembangunan 

internasional karena, secara bersamaan, tujuan tersebut membentuk kerangka kerja 

universal untuk mengejar pembangunan dan memberantas kemiskinan ekstrim. 

Dengan kata lain, Tujuan Pembangunan Milenium ini merupakan upaya 

bersama dari komunitas internasional untuk mendefinisikan maksud dan tujuan 

pembangunan. Tujuan Pembangunan Milenium ini telah diikuti oleh pembentukan 

dan pengejaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Secara kumulatif, tujuan 
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Development Goals) di Indonesia”. Badan Pusat Statistik, Internet; Diakses 23 Agustus 2019. 
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kebijakan ini telah membentuk strategi global untuk pembangunan periode 2000-2030 

yang menyerap sejumlah besar sumber daya keuangan dalam prosesnya3. 

Tujuan Pembangunan Milenium telah selesai dilaksanakan pada tahun 2015 

bulan Desember. Banyak target yang belum tercapai seperti masih banyak masyarakat 

miskin, ratusan perempuan masih menderita karena kehamilan dan kelahiran pada 

anak. Pendaftaran sekolah meningkat, tetapi tujuan untuk mencapai pendidikan 

universal utama tidak berhasil. Kemudian, Program Sustainable Development Goals 

atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini menggantikan program dari Perserikatan 

Bangsa-Bangsa sebelumnya yaitu, Millenium Development Goals (MDGs). Program 

SDGs ini telah di ratifikasi oleh anggota negara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 

konferensi yang diadakan di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York 

dari tanggal 25-27 September 2015. Implementasi program ini mulai disepakati di 

Indonesia tepat pada tanggal 1 Januari 2016 yang memiliki 17 tujuan dan 169 target 

asosiasi lainnya yang telah dibuat untuk memberantas kemiskinan, memberi bantuan 

kepada lingkungan dan mencapai keseteraan gender sampai tahun 2030. Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan ini menjadi topik penting tidak hanya akan membentuk 

pembangunan internasional, melainkan juga karena meningkatkan isu tentang 

pembangunan alam dan cara organisasinya..4 
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Adapun alasan penulis meneliti tentang Implementasi Sustainable 

Development Goals di Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu 

karena pencapaian MDGs masih jauh dari harapan, yang disebabkan antara lain, 

sistem pencatatan yang belum akurat, komitmen penganggaran terutama di daerah dan 

rendahnya lintas sektor dan program. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengajukan judul penelitian 

“IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI INDONESIA 

SELAMA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO PERIODE 2015- 

2019” 



 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Penelitian ini berfokus kepada rencana dan kemajuan implementasi kebijakan 

program yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu Sustainable 

Development Goals di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Terutama tujuan 

dibentuknya SDGs dan relevansinya terhadap tatanan internasional yang aman, damai 

dan makmur. Berdasarkan uraian pada latar belakang proposal penelitian, penulis 

mengidentifikasi rumusan masalah yaitu: Bagaimana Implementasi Sustainable 

Development Goals (SDGs) berdasarkan tujuan SDGs nomor 1, nomor 3, nomor 4, 

nomor 5, nomor 8, nomor 10 dan nomor 13 melalui pembentukan dan realisasi 

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 

Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Mendapatkan gambaran tentang urgensi Indonesia dalam implementasi 

 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

 

2. Mendapatkan gambaran tentang pra-kondisi yang diperlukan untuk 

implementasi kebijakan tersebut di daerah 

3. Mendapatkan gambaran tentang program dan upaya-upaya yang telah 

dilaksanakan 



 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan yang telah disampaikan, penelitian ini memiliki kegunaan 

bagi penulis maupun bagi pembaca 

Bagi Penulis, bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 

tentang SDGs, serta sebagai referensi terhadap konsep SDGs dengan teori Hubungan 

Internasional. 

Bagi pembaca, memberikan informasi pada masyarakat terhadap pentingnya 

program dan upaya-upaya yang dilaksanakan SDGs di Indonesia. 

 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Bab I, Pendahuluan, pada bagian ini akan membahas latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II, Kerangka Berpikir, akan menjelaskan tinjauan pustaka dan kerangka 

 

teori. 

 

Bab III, Metode Penelitian, akan membahas pendekatan penelitian yang akan 

digunakan, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data. 

Bab IV, Hasil dan Pembahasan, di bagian ini akan menjelaskan bagaimana 

hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap implementasi SDGs 

di Indonesia, program SDGs, tantangan dan masa depan yang dihadapi. 

Bab V, Penutup, akan membahas kesimpulan dari bab awal sampai akhir, 

saran yang akan disampaikan. 
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