SIARAN PERS
Untuk segera dirilis
PBB - Indonesia Merefleksikan Kemajuan Komitmen Bersama untuk Tidak Meninggalkan Siapapun
Forum tahunan Bappenas – PBB mengidentifikasi peluang untuk keterlibatan di masa depan berdasarkan
pembelajaran dan praktik terbaik dalam kerangka kerja kemitraan saat ini

JAKARTA, 12 NOV 2020 – Tim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia bersama dengan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) bertemu secara virtual hari ini untuk merefleksikan kemajuan kerangka kerja kemitraan
yang dilaksanakan bersama – Kerangka Kerja Kemitraan Pembangunan PBB (UNPDF) 2016-2020.
Forum Bappenas - PBB untuk Kerja Sama Pembangunan memberikan jalan bagi dialog strategis dan
koordinasi yang erat antara Pemerintah Indonesia dan PBB dalam konteks kerja sama pembangunan.
Dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung menghentikan dan membalikkan kemajuan
dalam pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan dengan demikian
berpotensi menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030,
peserta Forum (perwakilan dari Bappenas, kementerian, lembaga PBB dan pemangku kepentingan
terkait lainnya) merefleksikan cara untuk mengatasi tantangan ini dan pulih bersama-sama dengan
lebih baik, tanpa meninggalkan siapa pun.
Dalam kata sambutannya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas), Bapak Suharso Monoarfa menggarisbawahi: “Forum ini
merupakan kesempatan besar bagi Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk
membahas tantangan dan peluang untuk pulih lebih baik dari pandemi COVID-19 dan pada saat yang
sama mempercepat kemajuan prioritas pembangunan nasional dan SDGs 2030".
Berbicara di Forum, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Ibu Valerie Julliand menekankan: "Mengingat
ambisi, kompleksitas dan keterkaitan SDGs, inklusi, percepatan, dan pembiayaan akan tetap penting
dalam 10 tahun yang tersisa untuk mencapai tujuan ini. Tidak seharusnya ada orang yang tertinggal,
dan setiap orang memiliki peran masing-masing."
Di Forum ini, kemitraan luas antara Pemerintah Indonesia dan PBB telah dibahas. Hal tersebut antara
lain memperkuat kolaborasi kedua belah pihak dan khususnya penyelarasan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dan Kerangka Kerja Sama Pembangunan
Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSDCF) 2021-2025; Percepatan kemajuan SDG;
memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal; dan respons dan pemulihan COVID-19. "

***

Catatan untuk editor:
Beberapa contoh inisiatif PBB di Indonesia terkini dalam merespon COVID-19 dan tidak meninggalkan
siapapun:
• UNDP menyerahkan setengah juta masker bedah senilai USD 183 ribu kepada Pemerintah
Indonesia untuk membantu melindungi pekerja medis.
• WHO dan Kementerian Kesehatan mendistribusikan alat tes COVID-19 yang dapat
melakukan sekitar 108.900 tes ke laboratorium di seluruh negeri dalam jaringan lab nasional
COVID-19.
• UNAIDS mengumpulkan dana untuk mendistribusikan paket makanan dan uang sewa
kepada lebih dari 2.000 anggota kelompok marjinal di Indonesia.
• Lebih dari 400.000 alat pelindung diri dan 2.000 liter pembersih tangan telah didistribusikan
oleh IOM kepada petugas kesehatan di rumah sakit darurat dan rumah sakit umum regional
di Indonesia.
• Lebih dari 600 orang muda dari seluruh negeri berpartisipasi dalam jajak pendapat U-Report
UNICEF tentang kesehatan mental & pandemi COVID-19 dan menyelenggarakan sesi daring
dua mingguan yang memberikan dukungan kesehatan mental dan psikososial bagi orang
muda.
Tentang Kerangka Kerja Sama PBB-Indonesia
Kerangka kerja kemitraan lima tahun saat ini yang akan berakhir tahun ini berfokus pada empat bidang
utama: i) Pengentasan Kemiskinan, Pembangunan Berkelanjutan yang Adil, Mata Pencaharian &
Pekerjaan yang Layak; ii) Kesetaraan Akses Pelayanan dan Perlindungan Sosial; iii) Kelestarian
Lingkungan dan Peningkatan Ketahanan terhadap Bencana; dan iv) Peningkatan Tata Kelola dan Akses
yang Setara terhadap Keadilan untuk Semua. Gender dan orang muda adalah tema lintas sektor di
empat bidang. Sementara penerusnya - Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSDCF) 2021-2025, yang sudah ditandatangani antara Pemerintah dan
PBB pada April 2020, akan mulai diimplementasikan pada Januari 2021.
Sebagai hasil dari reformasi Sistem Pembangunan PBB, UNSDCF telah diposisikan sebagai instrumen
perencanaan negara PBB yang paling penting, menanggapi prioritas nasional dan mendukung Agenda
2030, dengan proses perencanaan yang lebih kuat - dimana kerangka kerja badan PBB di sebuah
negara berasal.
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