adalah program inovasi yang bertujuan untuk pengembangan kapasitas bagi pemangku kepentingan, baik anggota
lembaga pemerintah, profesional swasta, maupun non-pemerintah lainnya, dalam rangka percepatan pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia. Program-program yang
tersedia memfasilitasi pengembangan kapasitas bidang: tata kelola pemerintahan dan kebijakan, solusi inovatif,
serta pemantauan dan pelaporan, yang berfokus pada tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Materi-materi akan disampaikan dalam Bahasa Indonesia.

PROGRAM SERTIFIKASI
KEPEMIMPINAN SDG
SDG LEADERSHIP
CERTIFICATION PROGRAM

3 PROGRAM UTAMA

5 BULAN
Program
ini
mencakup
modul
kepemimpinan dan tata kelola SDG,
pengetahuan
spesifik
SDG
sesuai
peminatan, dan ditutup dengan proyek akhir
(capstone project). Selama 5 bulan, peserta
akan mengikuti proses pembejalaran
campuran (blended learning): dimana kelas
tatap muka diadakan setiap bulan dan kelas
online di antaranya. Peserta akan mengikuti
proses penilaian selama program yang akan
menentukan apakah berhak mendapat
Sertifikat Kompetensi dan menggunakan
gelar 'SDG-Certified Leader'.

PROGRAM
PEMBELAJARAN ONLINE
MOBILE LEARNING
PROGRAM

SEPANJANG TAHUN
Program ini dirancang untuk masyarakat
Indonesia yang terlibat atau sekedar tertarik
dengan isu-isu SDG untuk belajar secara
online. Materi belajar online dikembangkan
oleh SDG Academy Indonesia bersama
pakar SDG terkemuka. Semua materi dapat
diakses secara gratis dan disajikan dalam
bahasa Indonesia.

PROGRAM
STUDI DI LUAR NEGERI
STUDY ABROAD
PROGRAM

5 BULAN
Program ini memberi kesempatan kepada
peserta terpilih untuk belajar di perguruan
tinggi terkemuka yang bermitra dengan
SDG Academy Indonesia dalam periode
tertentu. Tujuan program ini adalah untuk
menguatkan keterampilan kepemimpinan
dan manajerial peserta terpilih untuk
mengatasi isu-isu terkait pencapaian SDG
secara nyata dan terkini.

MENGAPA SDG ACADEMY INDONESIA DIPERLUKAN?
KOMPLEKSITAS DAN TANTANGAN YANG SIGNIFIKAN UNTUK
PENCAPAIAN SDG
Untuk mencapai SDG di Indonesia dengan kompleksitas dan tantangan yang
signifikan, dibutuhkan perhatian khusus dan usaha secara terus menerus. Ide
inovatif dan terobosan yang difasilitasi sebuah platform yang terintegrasi
dengan berbagai sumber daya diperlukan.
KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS PEMANGKU
KEPENTINGAN UNTUK MEMPERCEPAT PENCAPAIAN SDG
Pemangku kepentingan dari sisi pemerintah, swasta, serta aktor pembangunan
non-pemerintah lainnya di tingkat nasional dan lokal berperan besar dalam
pencapaian SDG di Indonesia. Program-program inovatif untuk peningkatan
kapasitas dan kualitas pemangku kepentingan menjadi sangat penting.

CARA MENGIKUTI
PROGRAM SERTIFIKASI
KEPEMIMPINAN SDG
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www.sdgsacademyindonesia.id

MELOKALKAN ISU-ISU SDG SERTA STRATEGI PENCAPAINNYA
DI INDONESIA

Buka website
SDG Academy Indonesia

Salah satu kunci pencapaian SDG di Indonesia adalah dimulai dari tingkat
lokal. Penerjemahan konteks global menjadi isu lokal sangat diperlukan untuk
menghasilkan solusi inovatif yang relevan terhadap pembangunan
berkelanjutan di Indonesia.
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Masuk ke laman
pendaftaran

TUJUAN
Peserta mendapatkan lebih banyak
tanggung jawab dan peran kepemimpinan
di lembaga asal mereka, terutama
berkaitan dengan SDG

TUJUAN INDIVIDU
Peserta menunjukkan karakteristik
kepemimpinan berbasis SDG yang
dipelajari di SDG Academy Indonesia

TUJUAN KELEMBAGAAN /
ORGANISASI

Peserta menunjukkan keterampilan
manajemen dan/atau pengembangan
kebijakan berbasis SDG
Peserta terlibat dalam kolaborasi
dan/atau jaringan dengan orang lain di
bidang yang terkait dengan SDG

Peningkatan kapasitas lembaga/organisasi
asal dalam hal mengembangkan dan/atau
mempengaruhi kebijakan terkait SDG, serta
menghasilkan dampak positif dari
implementasi program inovatif terkait SDG
Peningkatan kapabilitas lembaga/organisasi
asal untuk membangun kolaborasi dengan
berbagai organisasi dan institusi untuk
isu-isu seputar SDG

Peserta terlibat dalam diseminasi
pengetahuan tentang isu-isu SDG di
organisasi atau komunitasnya

DAFTAR

3
Isi formuli pendaftaran

4
Bila terpilih, peserta akan
dihubungi melalui email
oleh tim SDG Academy
Indonesia

YANG MEMBEDAKAN KAMI
Program pengembangan kapasitas
komprehensif untuk SDG yang
pertama di Indonesia

Metode pembelajaran campuran
(blended learning)

Menargetkan semua pemangku
kepentingan SDG (pemerintah,
swasta, filantropi, akademisi,
organisasi masyarakat, dan media)

Materi diberikan dalam Bahasa
Indonesia

Berfokus pada melokalkan SDG di
Indonesia untuk mempercepat
pencapaian tujuan yang tertinggal

Pembelajaran praktik-praktik terbaik
dari inisiatif global serupa lainnya
(jaringan UNDP)

PESERTA
PARA PESERTA BERASAL DARI
LATAR BELAKANG ORGANISASI, SEPERTI:
Lembaga Pemerintah
tingkat Nasional
Lembaga Pemerintah
tingkat Daerah
Sektor Swasta

Organisasi
Filantropi

Organisasi Media

Organisasi
Masyarakat

Akademisi dan
Mahasiswa

ALUMNI
SDG Academy Indonesia berusaha
membangun sebuah ekosistem pemimpin
dan aktor pencapaian SDG di Indonesia.
Jaringan alumni program SDG Academy
Indonesia akan terus terhubung satu
sama lain untuk pembelajaran terus
menerus, saling berbagi informasi,
mendiskusikan tantangan dan solusinya,
serta memperbesar dampak positif untuk
kebaikan bersama.

Informasi Lebih Lanjut:
SDG Academy Indonesia
www.sdgacademyindonesia.id
info@sdgacademyindonesia.id
sdgacademy_id
SDG Academy Indonesia Campus
Jl. Teluk Betung No. 33, Jakarta Pusat 10230,
Indonesia
(021) 392 3189

