
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals di Indonesia 

pada 2016, UNDP membantu pemerintah Indonesia dalam cara mendukung 

pemerintah di  Indonesia untuk melakukan pemetaan terhadap indikator yang 

relevan dan ketersediaan data - data untuk pengawasan terhadap pencapaian target 

SDGs. Pada tahun 2017, UNDP  bekerja sama dengan Organisasi Zakat Indonesia 

yaitu Badan Amil Zakat Indonesia. UNDP dan BAZNAS bekerjasama pada 2017 

dengan penanda tanganan MoU antara kedua belah pihak.  

Kerjasama antara UNDP dan BAZNAS pada 2017, proyek pertamanya 

adalah pembangunan tenaga listrik proyek pertama yang dananya berasal dari Zakat 

di realisasi yaitu proyek pembangunan Listrik dengan tenaga Microhidro, dilakukan 

pada desa – desa di wilayah jambi.  dikarenakan pada wilayah jambi masih ada 

yang tidak memiliki akses terhadap listrik,. 

Penyaluran dana BAZNAS sekitar USD 350 ribu kepada UNDP untuk 

pendanaan program melalui Market Transformation Through Design and 

Implementation of Appropriate Mitigation Actions in Energy Sector(MTRE3) yaitu 

suatu proyek pemanfaatan Energi Baru yang Terbarukan merupakan realisasi cara 

untuk mengentasan kemiskinan di Indonesia.  

Pada tahun 2018,  UNDP dan BAZNAS membantu memberikan dana yang 

berasal kota palu, yang mengalami kerugian cukup besar diakibatkan karena 

bencana gempa dan tsunami yang terjadi Sulawesi Tengah. Yang merusak 



Infrastruktur – Intrastruktur yang ada di palu serta rumah – rumah penduduk. Maka 

dari itu UNDP dan BAZNAS melakukan kontribusi untuk membangun Kembali 

perekonomian yang berada di palu.  

Pada 2019, UNDP dan BAZNAS memberikan dana bantuan yang berasal 

dari Zakat membantu Lombok untuk membangun Kembali perekonomiannya 

dengan mendorong pembangunan perekonomian. Pembangunan di daerah – daerah 

yang menjadi lokasi perekonomian di Lombok, tepat nya di Lombok Utara sebagai 

tempat produksi untuk pembuatan kopi dan kacang mede. Karena pada bulan 

agustus 2018, Lombok dilanda gempa yang memiliki kekuatan 7,0 skala Richter, 

yang menyebabkan rusaknya 70.000 rumah serta infrastruktur – infrastruktur yang 

utamanya bagi pertanian.  

UNDP memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung program 

Sustainable Development Goals di Indonesia dalam pengentasan kemiskinan di 

Indonesia. tepatnya di beberapa kota yang ada di Indonesia. 

5.2 Saran 

Dari keadaan Indonesia yang merupakan negara yang berkembang, perlu 

adanya pengawasan terhadap pembangunan berkelanjutan secara komprehensif 

dengan pendanaan yang dapat menunjang seluruh fasilitas untuk pembangunan 

negara. Peran Organisasi dan Pemerintah harus saling membantu satu sama saling 

agar pelaksanaan program Sustainable Development Goals di Indonesia dapat 

berjalan dengan semestinya. 

UNDP harus menetapkan prioritas untuk mendukung terwujudkan program 

SDGs dengan pengembangan berbagai bidang – bidang yang berkaitan dengan 



fasilitas pendukung pembangunan berkelanjutan seperti Sumber Daya Alam, 

Teknologi. Selain dorongan mitra pembangunan, peran pemerintah dan seluruh 

kalangan harus yang ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai 

dengan perpres tahun 2017.  

 Persoalan yang hadir dalam proses pencapaian  tujuan  pembangunan 

berkelanjutan  bergantung dengan hasil kesepakatan yang telah di buat. Beberapa 

saran yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program SDGs bagi Organisasi 

pendukung yaitu sebagai berikut :   

1. Pemantauan terhadap pelaksanaan program – program yang di 

implementasikan agar sesuai dengan target yang di tujukan. 

2. Pendanaan setiap program harus transparan 

3. Kerjasama antara Organisasi dengan Badan pemerintah harus sampai ke 

tingkat daerah. 

4. Program – program SDGs yang dilakukan harus sampai ke setiap kota di 

Indonesia. 

Sedangkan saran untuk pemerintah adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah setempat harus melakukan pemantauan secara berkala dalam 

pelaksanaan program yang di usung 

2. Harus adanya kesinkronan Kerjasama yang dilakukan pemeritah dengan 

mitra pembangunan 

3. Pemerintah harus mendorong program yang di usung hingga ke semua kota, 

daerah hingga ke daerah – daerah terpencil. 

 


