Q

Apa itu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable
Development Goals?
Pada September 2015, 193 negara anggota Persatuan
Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi serangkaian rencana aksi
global bernama Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Rencana aksi global untuk manusia, bumi, dan kesejahteraan ini
dirangkai dalam sebuah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB),
yakni kerangka monitoring yang merangkum aspirasi dunia dalam
tiga dimensi: pembangunan ekonomi, sosial, dan pelestarian
lingkungan. Indonesia mengambil peran aktif dalam proses
penyusunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini.

Q

Apa itu SDG Academy Indonesia?
Sustainable Development Goals (SDG) Academy
Indonesia dibentuk untuk membantu proses percepatan
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui
pembangunan kapasitas pemimpin-pemimpin lintas sektor
dengan program Sertifikasi Kepemimpinan SDG,
diseminasi informasi dan pengetahuan kepada publik
melalui SDG Mobile Learning, serta membuka peluang
belajar tingkat global lebih besar untuk aktor-aktor TPB
melalui program Study Abroad Program. SDG Academy
Indonesia merupakan kerjasama UNDP Indonesia,
Tanoto Foundation, dan Kementerian PPN/Bappenas.

Q

Apa saja program yang dikelola oleh SDG Academy Indonesia?
Secara umum, SDG Academy Indonesia mengelola program:
(1) Sertifikasi Kepemimpinan SDG
(2) SDG Mobile Learning
(3) Study Abroad Program

Q

Apakah saya bisa mendaftar lebih dari 1 program yang dikelola
SDG Academy Indonesia?
Anda bisa mendaftar lebih dari 1 program yang dikelola oleh
SDG Academy Indonesia. Namun demikian, untuk Sertifikasi
Kepemimpinan dan Study Abroad Program, akan ada seleksi
peserta.
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1. PERTANYAAN UMUM

Q

Apakah kampus SDG Academy Indonesia dapat digunakan untuk
keperluan acara pembelajaran atau kunjungan tertentu?
Kampus SDG Academy Indonesia terbuka untuk digunakan
sebagai lokasi acara pembelajaran dan co-working space.
Namun, terdapat beberapa ketentuan dan kriteria tertentu
yang perlu dipenuhi, yaitu latar belakang organisasi/institusi/
komunitas, jenis kunjungan, topik, durasi dan jumlah peserta
dari kunjungan/acara.

Q

Apakah SDG Academy Indonesia merupakan cabang atau entitas
yang sama dengan SDG Academy dari Sustainable Development
Solutions Network/SDSN?
SDG Academy Indonesia tidak terafiliasi dengan SDG Academy
dari Sustainable Development Solutions Network (SDSN).
Namun demikian, SDG Academy Indonesia dan SDG Academy
dari SDSN sedang bekerjasama untuk menciptakan sebuah
pengalaman pembelajaran yang berkualitas untuk berbagai
pemangku kepentingan demi mempercepat ketercapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di seluruh sektor.
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Q

Apa itu SDG Leadership Certiﬁcation Program/Program Sertiﬁkasi
Kepemimpinan SDG?
Ini merupakan usaha untuk membangunan kapasitas
pemimpin-pemimpin lintas sektor untuk mempercepat
pencapaian SDGs. Dalam program ini, peserta akan mengikuti
proses pembangunan kapasitas dalam 3 area, yakni
(1) SDG Leadership & Management/Kepemimpinan dan
Manajemen TPB
(2) SDG Topic Comprehension/Topik SDG secara komprehensif
sesuai peminatan
(3) SDG Capstone Project/Tugas Akhir SDG. Program Sertifikasi
Kepemimpinan TPB ini akan berlangsung selama kurang lebih
5 bulan

Q

Siapa saja yang bisa ikut serta dalam SDG Leadership Certiﬁcation
Program ini?
Program ini disiapkan untuk anggota badan pemerintah, baik
di pusat maupun daerah, professional swasta, rekan-rekan dari
NGO, CSO, bahkan mahasiswa juga diperkenankan mendaftarkan
diri.

Q

Kapan program ini dilaksanakan?
Setiap tahunnya akan ada beberapa gelombang. Program ini
berdurasi kurang lebih selama 5 bulan. Silakan mengikuti informasi
terkini untuk pendaftaran dan timeline lainnya di media sosial kami.

Q

Dimana lokasi program ini?
Program ini dilakukan dengan pendekatan gabungan antara
kelas tatap muka dan online. Untuk kelas tatap muka, akan
dilakukan di Kampus SDG Academy Indonesia,
Jalan Teluk Betung No. 33, Jakarta Pusat.

.....

FAQs

2. SEPUTAR
SDG LEADERSHIP CERTIFICATION
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Q

Bagaimana cara mendaftar program sertiﬁkasi SDG Academy
Indonesia?
Calon peserta yang tertarik bergabung dapat mengisi formulir
pendaftaran yang tersedia pada website SDG Academy Indonesia.
Konfirmasi keikutsertaan akan dikirimkan kepada pendaftar setelah
tanggal penutupan pendaftaran dimasing-masing periode
gelombang.

Q

Berapakah jumlah peserta yang diterima dalam satu gelombang
pendaftaran?
Setelah melakukan proses pendaftaran, peserta kemudian akan
diseleksi dengan ketentuan dan syarat tertentu, menghasilkan
estimasi sekitar 35-40 peserta yang terpilih dalam satu gelombang
pembelajaran.

Q

Apakah program ini dipungut biaya?
Keikutsertaan pada program ini akan dikenakan biaya untuk
menunjang keberlanjutan operasional SDG Academy Indonesia.

Q

Bagaimana jika saya diterima namun tidak jadi mengikuti program
karena tugas dari kantor yang bersifat mendadak?
Calon peserta yang dinyatakan diterima namun secara mendadak
tidak dapat mengikuti program karena tugas atau hal lainnya,
dapat menunda keikutsertaannya di batch berikutnya, atau
maksimal di tahun berikutnya. Konfirmasi berupa surat penundaan
keikutsertaan perlu diberikan kepada tim SDG Academy Indonesia
untuk pergeseran alokasi ini.

Q

Bagaimana jika saya SUDAH mengikuti program, namun tidak
dapat melanjutkan karena tugas dari kantor yang bersifat
mendadak?
Peserta yang sudah mengikuti program namun harus berhenti di
tengah program karena tugas yang tidak dapat ditunda, dapat
melanjutkan keikutsertaannya di batch berikutnya. Konfirmasi
berupa surat berhenti sementara perlu diberikan kepada tim
SDG Academy Indonesia untuk pergeseran alokasi ini.
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Q

Apa yang akan saya peroleh setelah menyelesaikan Program
Sertiﬁkasi Kepemimpinan TPB?
Setelah menyelesaikan program ini, Anda akan menerima
Sertifikat Kepemimpinan SDG Indonesia yang ditandatangani
oleh Program Board dari SDG Academy indonesia (UNDP,
Bappenas, dan Tanoto Foundation). Peserta juga akan
mendapatkan title “SDG Certified Leaders”.

Q

Apakah saya boleh mengikuti hanya salah satu modul yang ada
dalam Program Sertiﬁkasi Kepemimpinan TPB?
Peserta disarankan untuk menyelesaikan semua modul
(Kepemimpinan & Manajemen TPB, Topik TPB secara komprehensif,
dan Tugas Akhir) agar mendapatkan Sertifikat Kepemimpinan
SDG Academy Indonesia.

Q

Apabila organisasi/perusahaan saya ingin mensposori calon peserta
dari institusi/lembaga dari daerah tertentu, apakah memungkinkan?
Organisasi atau perusahaan Anda dapat mengirimkan anggota
tim sebagai peserta; atau membiayai perjalanan dan akomodasi
institusi/lembaga dari daerah yang Anda pilih. Mengenai teknis
pembiayaan calon peserta ini, Anda dapat menghubungi tim
SDG Academy Indonesia.
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Q

Apa itu program SDG Mobile Learning?
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.

Q

Siapa saja yang bisa ikut program ini?
Siapa saja dapat mendaftar dan mengikuti SDG Mobile Learning
program dari SDG Academy Indonesia ini.

Q

Kapan program ini dilaksanakan?
Program SDG Mobile Learning terbuka sepanjang tahun dan
dapat diakses untuk pembelajaran kapan saja.

Q

Perangkat apa yang saya perlukan untuk mengikuti Program
SDG Mobile Learning?
Pembelajaran SDG Mobile Learning akan menggunakan platform
Massive Open Online Course (MOOC) dimana MOOC ini
merupakan sebuah platform yang dapat diakses seperti website
dan peserta diharuskan untuk membuat akun terlebih dahulu.
Peserta dapat menggunakan perangkat laptop, handphone, tablet
dan komputer untuk mengikuti pembelajaran SDG Mobile Learning.

Q

Bagaimana cara mendaftar Program SDG Mobile Learning?
Peserta dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Program
SDG Mobile Learning dengan cara mengakses website kami.

Q

Apakah ada batas waktu pengerjaan?
Batas waktu pengerjaan dari setiap modul yang ada adalah
maksimal 6 bulan. Apabila peserta belum menyelesaikan modul
tersebut maka peserta akan dinyatakan sebagai peserta tidak
aktif dan peserta diharuskan untuk mengulang modul tersebut
dari awal.
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Q

Apa yang akan saya peroleh setelah menyelesaikan Program
SDG Mobile Learning?
Setelah menyelesaikan program ini, Anda akan menerima
Sertifikat Pembelajaran Mobile Learning SDG. Beberapa materi
pembelajaran akan dikenakan sedikit biaya untuk mengakses
sertifikatnya.

Q

Apakah program ini dipungut biaya?
Program SDG Mobile Learning akan tersedia secara gratis dan
dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Hanya saja beberapa
materi pembelajaran akan dikenakan sedikit biaya untuk mengakses
sertifikatnya.
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Q

Apa itu program SDG Study Abroad?
Program SDG Study Abroad merupakan program studi yang
memberikan kesempatan kepada peserta terpilih untuk belajar
di perguruan tinggi atau organisasi/lembaga di luar negeri yang
bermitra dengan SDG Academy Indonesia dalam periode tertentu.

Q

Bagaimana cara mendaftar program SDG Study Abroad?
Peserta dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti program ini
dengan cara mengisi kelengkapan data diri pada formulir online
di website kami. Apabila peserta yang telah mendaftarkan diri
memenuhi kriteria tertentu untuk terpilih, pihak tim SDG Academy
Indonesia akan segera menghubungi peserta melalui email atau
nomor telepon.

Q

Siapa saja yang bisa ikut serta dalam Program Study Abroad yang
difasilitasi oleh SDG Academy Indonesia?
Prioritas peserta Program SDG Study Abroad diberikan untuk
mereka yang telah lulus program SDG Leadership Certification
Program.

Q

Dimana lokasi program ini berjalan?
Program SDG Study Abroad akan dilaksanakan dan bertempat
di perguruan tinggi atau organisasi/lembaga di luar negeri yang
bermitra dengan SDG Academy Indonesia. Ikuti terus website
dan sosial media kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut
terkait mitra SDG Academy Indonesia.

Q

Kapan program ini dilaksanakan?
Program SDG Study Abroad akan dilaksanakan dalam periode
yang bervariasi. Dalam periode ini, peserta diharapkan dapat
memanfaatkan ilmu dan menjaring koneksi dari perguruan tinggi
luar negeri yang dapat berkaitan langsung dengan SDG.
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Q

Bagaimana jika saya diterima namun tidak jadi mengikuti program
karena tugas dari kantor yang bersifat mendadak?
Peserta terpilih yang secara mendadak tidak dapat mengikuti
program kami akan kami alihkan kesempatannya kepada peserta
lain yang berada dalam posisi waiting-list. Konfirmasi berupa surat
keterangan dari institusi asal perlu diberikan kepada tim SDG
Academy Indonesia untuk diproses lebih lanjut.

Q

Apakah semua peserta akan dibiayai?
Peserta terpilih Program Study Abroad akan diklasifikasikan
menjadi dua kategori, yaitu peserta yang akan dibiayai penuh
(fully funded) dan peserta yang terpilih namun tidak akan
dibiayai sepenuhnya (partially funded).

Q

Apa yang akan saya peroleh setelah menyelesaikan Program
SDG Study Abroad?
Setelah menyelesaikan program ini, Anda akan menerima
Sertifikat Program SDG Study Abroad, yang ditandatangani
oleh Project Board dari SDG Academy indonesia (UNDP,
Bappenas, dan Tanoto Foundation).

Q

Apabila organisasi/perusahaan saya ingin mensposori calon
peserta dari anggota institusi atau lembaga dari daerah tertentu,
apakah memungkinkan?
Bagi peserta terpilih yang tidak dibiayai sepenuhnya
(partially funded) diperbolehkan untuk mendapatkan sponsor
dan pembiayaan akomodasi perjalanan dari badan organisasi
atau institusi asal atau lainnya. Mengenai teknis pembiayaan
calon peserta ini, Anda dapat menghubungi tim SDG
Academy Indonesia.

Informasi lebih lanjut:
SDG Academy Indonesia
Jalan Teluk Betung, No. 33, Jakarta Pusat 10230
info@sdgacademyindonesia.id
sdgacademy_id
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