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Pembangunan Berkelanjutan 

} Pembangunan yang memenuhi 
kebutuhan generasi saat ini, tanpa 
membatasi pemenuhan kebutuhan 
generasi mendatang 

} 3 pilar: 
} Ekonomi 
} Sosial 
} Lingkungan hidup  



Perlunya Agenda Pembangunan Global 

Ø SEBAGAI PANDUAN AGENDA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

GLOBAL DAN NASIONAL

Ø AGENDA PEMBANGUNAN GLOBAL MENJADI LEBIH FOKUS

Ø MOBILISASI RESOURCES DI TINGKAT GLOBAL DAN NASIONAL

Ø SEJALAN DENGAN NAWACITA, RPJM, AGENDA PRIORITAS

PEMBANGUNAN NASIONAL

Ø KETERLIBATAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN

Ø GLOBAL GOAL à NATIONAL TARGET



Agenda 2030
v Diadopsi pada KTT Agenda 

Pembangunan Berkelanjutan di sela-
sela SMU PBB ke-70 di New York, 
25-27 September 2015

v 17 goals dan 169 targets
v Hasil konsensus dari seluruh negara 

anggota PBB
v Non-legally binding
v Sebagai panduan bagi agenda 

pembangunan berkelanjutan global –
nasional, untuk mencapai tujuan 
bersama pengentasan kemiskinan.





Agenda 2030 dan Kekayaan Intelektual

} Means of implementation ada dalam setiap goal dalam 
SDGs è mencakup pendanaan, transfer teknologi, dan 
capacity building

} SDGs bersifat non-legally binding namun mencakup 
semua sektor (pemerintah, CSO, swasta, filantrofis) è
WIPO perlu memastikan agar pihak swasta tidak hanya 
berorientasi profit, namun penyediaan dan akses 
terhadap kekayaan intelektual dalam implementasi 
SDGs, khususnya di negara berkembang 



Identifikasi Peran WIPO dalam 
Implementasi SDGs 

WIPO

Terkait langsung: 
Regulator dan 

pelaksana 
kebijakan

Peran intermediary: 
kebijakan dapat 
mempengaruhi 
implementasi 

SDGs 

Kerjasama dengan 
badan/organisasi 

lain 



Peran Langsung WIPO
§ 2.5. memastikan fair and equitable sharing GRTKF 

§ 3.b. Menyediakan akses terhadap obat dan vaksin bagi negara berkembang 
sesuai Doha Declaration dan TRIPS

§ Meningkatkan SSTC dan kerjasama internasional dalam akses ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan inovasi 
§ Mendukung pengembangan, transfer, diseminasi, dan difusi teknologi ramah 
lingkungan

§ 8.2. Meningkatkan produktivitas melalui diversifikasi, upgrade dan inovasi teknologi 

§ 9.a-c. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur di negara berkembang melalui 
pendanaan, dukungan teknologi dan teknis; mendukung pengembangan teknologi 
industri; meningkatkan akses terhadap ICT  

§ 15.6. Memastikan fair and equitable sharing penggunaan sumber daya genetik  



Peran Intermediary
§ 3.b. Memastikan akses terhadap obat dan vaksin 

§ 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi guna mendukung pemberdayaan 
perempuan 

§ 9.4. upgrade infrastruktur, peningkatan teknologi ramah lingkungan 

§11.6. Meningkatkan kualitas udara dan waste management 

§ 13.1. Meningkatkan resilience dan kapasitas adaptasi perubahan iklim 

§ 14.3. Minimalisasi dampak asidifikasi laut melalui kerjasama ilmiah 



Kerjasama dengan Badan/Organisasi Lain

§ 3.b. Mendukung riset dan 
pengembangan vaksin penyakit

§ 2.a. Meningkatkan investasi 
dalam bidang riset pertanian dan 
pengembangan teknologi 

§ 6.b. Meningkatkan kerjasama 
internasional dan dukungan 
capacity building terkait air dan 
sanitasi 

§ 7.a. Meningkatkan kerjasama 
internasional dalam riset dan 
pengembangan teknologi bersih, 
renewable, dan efisien 

§ 9.5. Meningkatkan riset dan upgrade
kemampuan teknologi di sektor industri 
negara berkembang

§ 11.c. Mendukung LDCs, melalui 
bantuan pendanaan dan teknis dalam 
membangun bangunan yang resilient

§ 12.a. Mendukung negara berkembang 
meningkatkan kapasitas ilmu dan 
teknologi dalam SCP 

§ 14.a. Meningkatkan pengetahuan, 
kapasitas riset, dan transfer teknologi 
kelautan 



Tindak Lanjut 
Nasional 

• Perpres SDGs 
• Tim Koordinasi 

Nasional SDGs
• RAN dan RAD 
• Indikator 

Regional

• Follow up dan 
review

• Asia Pacific 
Forum on SDGs 

Global 

• Follow up dan 
review

• High-level 
Political Forum 
on SDGs 

• Global 
Sustainable 
Development 
Report 



} Penerapan dan kebijakan terkait hak atas kekayaan 
intelektual dapat mendukung pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 

} Kekayaan intelektual harus memastikan akses terhadap 
inovasi dan teknologi bagi negara berkembang 

} Perlunya partnership, kreativitas, dan fleksibilitas dalam 
penerapan hak atas kekayaan intelektual guna 
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

Agenda 2030 dan Kekayaan Intelektual



Saran terkait WIPO 

} WIPO perlu merumuskan dan mengidentifikasi peran 
dalam implementasi SDGs 

} Perlu evaluasi peran WIPO dalam mendukung 
implementasi SDGs è guna mendukung follow-up dan 
review di tingkat global 



Terima Kasih!


