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Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Menjelajahi Peluang Maritim

´ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) adalah rencana terbaik dunia untuk membangun dunia yang lebih 
baik bagi manusia dan planet kita pada tahun 2030.

´ Diadopsi oleh semua Negara Anggota PBB pada tahun 2015, SDG adalah seruan untuk bertindak oleh semua 
negara - miskin, kaya dan pendapatan menengah - untuk mempromosikan kesejahteraan sambil melindungi 
lingkungan

´ 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs , merupakan 
seruan mendesak untuk bertindak oleh semua negara - maju dan berkembang - dalam kemitraan global.

´ Sebagai industri global, perkapalan memiliki peran penting untuk dimainkan dalam memenuhi banyak tujuan, 
dan memang sudah berkontribusi pada beberapa target utama.

´ Bagaimana sektor maritim dapat berkontribusi pada SDGs:
1. mengelola secara berkelanjutan;
2. memengaruhi dan menetapkan persyaratan bagi pemasok di industri maritim; 
3. memungkinkan industri lain di ruang laut untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan 

pekerjaan, 
4. melindungi sumber daya alam untuk masa depan.

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs


Sistem Transportasi Maritim berkelanjutan

´ Sistem Transportasi Maritim harus memberikan pengangkutan barang yang aman, efisien, dan andal di seluruh dunia, 
sambil meminimalkan polusi, memaksimalkan efisiensi energi, dan memastikan konservasi sumber daya

´ Membutuhkan administrasi yang terorganisir dengan baik dengan kerja sama internasional dan mempromosikan 
kepatuhan dengan standar global, didukung oleh institusi memiliki keahlian teknis yang relevan 

´ Membutuhkan dukungan terkoordinasi dari entitas sisi pantai intrinsik untuk pengiriman, seperti penyedia alat bantu 
untuk navigasi, oseanografi, hidrografi dan meteorologi layanan, layanan pencarian dan penyelamatan, insiden dan 
responden darurat, fasilitas pelabuhan, fasilitasi perdagangan,  langkah-langkah dan sistem penanganan kargo dan 
logistik.

´ Tenaga kerja yang berkualitas dan fleksibel membutuhkan kolaborasi aktor sisi pantai, dari industri dan 
pemerintah,misalnya, dalam implementasi yang layak dari Maritim Konvensi Perburuhan), untuk perlindungan dan 
ketentuan merawat pelaut

´ Mendukung keamanan global dan standar lingkungan, menangani teknis dan persyaratan operasional untuk kapal 
serta pendidikan dan pelatihan awak kapal yang tepat

´ Kontrol dan pencegahan polusi, perlindungan laut, keanekaragaman hayati dan prinsip-prinsip tata kelola kelautan
´ Memastikan regulasi kapal yang inklusif, efisien dan efektif



Peran Indonesia dalam ekonomi 
maritim berkelanjutan

´ Mengingat kejayaan maritim masa lalu, dimana sejarah maritim kepulauan 
berkembang pada abad ke 7

´ Mempertimbangkan kekayaan sumberdaya, mengembangkan ekonomi 
kelautan Indonesia untuk kesejahteraan yang berkelanjutan

´ Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui integrasi 
pembangunan ekonomi Indonesia dengan kebijakan luar negeri dan kerja sama 
multilateral.

´ Menemukan solusi inovatif untuk mengatasi ancaman perubahan iklim dan 
untuk meningkatkan ekonomi biru yang berkelanjutan.

´ Transformasi ekonomi, pengembangan dan inovasi sumber daya manusia, serta 
peningkatan konektivitas dan infrastruktur



Bagaimana industri maritim memenuhi tujuan 
pembangunan berkelanjutan? 

´ Studi ini sangat 
menganjurkan 
relevansi dan 
kekritisan SDGs 
dalam 
mengembangkan 
industri maritim yang 
berkelanjutan

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920919309472

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920919309472


Memperluas dan mempertahankan pendidikan 
dan penelitian kelautan

´ Mempertahankan pendidikan dan penelitian kelautan. kunci keberlanjutan adalah “keunggulan”. 

´ Menggabungkan pengajaran dengan penelitian mutakhir; Pendidikan dan penelitian bersama 
adalah kunci menuju keberlanjutan. pengajaran dan penelitian adalah kegiatan yang tidak dapat 
dipisahkan dan memperkuat dalam kehidupan universitas. Penelitian menjadi bahan pengajaran; 
mendukung pengajaran dan mengarahkan penelitian. Bersama-sama, memperluas batas 
pengetahuan di sektor maritim seperti halnya di bidang lainnya

´ Mempekerjakan dan membina profesor terbaik sebagai prasyarat untuk kesuksesan jangka 
panjang

´ Membangun kerangka kerja untuk ide-ide inovatif untuk mencapai pasar, sebuah proses yang 
semakin mendapat perhatian di universitas-universitas di seluruh dunia

´ Membentuk dana abadi, yang berpotensi menghasilkan sumber daya yang signifikan. Ketika 
Universitas dapat mengambil keuntungan dari spiral keunggulan yang menarik minat mahasiswa, 
dana penelitian, kontribusi abadi, yang pada gilirannya mengarah pada keberlanjutan jangka 
panjang.
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