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v Pembangunan berkelanjutan berarti
mengambil manfaat ekonomi yang 
dapat meningkatkan taraf hidup
generasi sekarang tanpa
mengganggu generasi masa depaan, 
Artinya melestarikan sumberdaya
tanpa mempengaruhi kualitas dan 
kuantitasnya.

v Sedangkan tujuan pembangunan
berkelanjutan adalah untuk
menyeimbangkan antara penduduk, 
berbagai sumberdaya, berbagai
aspek lingkungan dan pembangunan
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Mekanisme tindak lanjut dan peninjauan yang kuat untuk implementasi 
Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan membutuhkan kerangka 
kerja indikator dan data statistik yang kuat untuk memantau kemajuan, 
menginformasikan kebijakan dan memastikan akuntabilitas semua pemangku 
kepentingan
Kerangka indikator global diadopsi oleh Sidang Umum pada 6 Juli 2017 dan 
tertuang dalam Resolusi yang diadopsi oleh Sidang Umum tentang Kerja 
Komisi Statistik yang berkaitan dengan Agenda 2030 untuk Pembangunan 
Berkelanjutan
../Documents/PERKULIAHAN/MIL/MK SUSTAINABILITY/BAHAN KULIAH SUSTAINABILITY/CH 03. PRINSIP & TUJUAN/Kerangka Indikator 
SDGs.pdf

http://../Documents/PERKULIAHAN/MIL/MK%20SUSTAINABILITY/BAHAN%20KULIAH%20SUSTAINABILITY/CH%2003.%20PRINSIP%20&%20TUJUAN/Kerangka%20Indikator%20SDGs.pdf


Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
• Konservasi Ekosistem
• Pembangunan masyarakat yang berkelanjutan
• Konservasi keanekaragaman hayati
• Pengendalian penduduk
• Konservasi sumberdaya manusia
• Peningkatan partisipasi masyarakat
• Pelestarian cagar budaya
• Berada dalam Daya dukung
• Kesetetaraan
• etc 

Silahkan eksplorasi prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan dalam konteks yang lebih luas! 

• United Nations' World Commission on 
Environment and Development Principles of 
Sustainability

• The Wingspread Principles: A Community Vision 
for Sustainability

• British Columbia's Principles for Sustainability
• Principles of sustainability set out by the German 

Parliament's commission of enquiry, "Protecting 
Humans and the Environment”

• The Habitat Agenda Principles
• Principles of Sustainability adopted by the World 

Congress of the International Union of Architects
• Guiding Principles for Sustainability of The 

Natural Step



Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah mendukung produksi prototipe laporan 
pembangunan berkelanjutan global



Praktek SDGs
• Dalam lima tahun sejak Agenda 2030 dan 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 
diadopsi pada 2015, banyak pemerintah, entitas 
PBB, organisasi internasional dan regional, serta 
pemangku kepentingan telah memperoleh 
pengetahuan dan keahlian yang mendalam 
serta mengambil langkah inovatif untuk 
mengimplementasikan ambisius global ini.

• Banyak terobosan dan kisah sukses yang 
menginspirasi menunjukkan hasil dan dampak di 
seluruh dunia, dan beberapa praktik baik dapat 
direplikasi dan ditingkatkan untuk mengatasi 
kesenjangan dan kendala yang 
ada. Meningkatkan keahlian global ini akan 
sangat penting untuk mendukung upaya 
pemulihan dari pandemi COVID-19 dan untuk 
mempercepat kemajuan menuju Dekade Aksi 
untuk mewujudkan SDGs



Contoh Penilaian (to Sustain dan to Develop)



Tiga dimensi pembangunan berkelanjutan dalam 
pendekatan kapital



Praktek Baik SDGs



Tugas: Area dan masalah biasanya tercakup dalam definisi 
"pembangunan berkelanjutan" dalam berbagai literatur

1. Pilih sektor atau topik tertentu.
2. Petakan penilaian pembangunan berkelanjutan dan proses terkait
3. Identifikasi masalah yang muncul
4. Nilai berbagai pendekatan dan prinsip yang digunakan
5. Kembangkan berdasarkan literatur
6. Deskripsikan dalam tabulasi



Values Sustainability Linked by Development

What is be 
sustained

How long Only
Mostly
But
And
Or

What is be 
developed

By when

Freedom
Equality
Solidarity
Tolerance
Respect for 
nature
Shared
responsibility
etc.

Exp. Matrix Tugas
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