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awal proses pengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana, dan program (KRP) 

terdapat berbagai alternatif yang belum tertutup oleh keputusan tertentu. Dengan 

demikian, sebuah studi dampak lingkungan hidup atas suatu kebijakan, rencana, dan 

program (KRP) pembangunan memberi kesempatan untuk mempertimbangkan aspek 

lingkungan hidup dalam proses perencanaan pada tahap yang sangat awal sehingga 

dapat sepenuhnya memprakirakan dampak lingkungan hidup potensial, termasuk yang 

bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik, baik pada tingkat lokal, regional, 

nasional, maupun global. 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan universal 

yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia. TPB merupakan kesepakatan 

pembangunan global yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah 

pembangunan berkelanjutan yang mencakup bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup 

dan tata kelola. Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, TPB berperan 

sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan 

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.  

 
 Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, perlu adanya 

penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan perencanaan pembangunan di 

bawahnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017, Terdapat 17 (tujuh 

belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target 

bagi pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB 

memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian 

terhadap pencapaian target dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian 

target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam 

perumusan kebijakan program kegiatan dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) 

antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh 

suatu daerah. 

Dalam penyusunan setiap dokumen perencanaan hendaknya selalu 

memperhatikan dan mempertimbangkan penentuan lokasi kegiatan, begitu pula 

dengan penyusunan Rencana Strategis SKPD. Hal ini dimaksudkan agar lokasi kegiatan 

tidak bertentangan dengan pola dan struktur Rencana Tata Ruang Wilayah serta Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Sangat 

disayangkan sekali apabila terjadi pelaksanaan pembangunan daerah yang 

bertentangan dengan tata ruang sebuah wilayah. 


