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Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau seringkali dikenal 
dengan Sustainable Development Goals/SDGs adalah sebuah 
agenda pembangunan global yang prinsip dasarnya mengede-
pankan kelompok-kelompok rentan yang selama ini tertinggal 
dalam agenda pembangunan yang sebelumnya yakni Millenium 
Development Goals/MDGs. Keterlibatan dan partisipasi kelom-
pok rentan termasuk kelompok difabel atau penyandang disabili-
tas sama sekali tidak diperhitungkan dalam proses pembangunan 
baik di tingkat local maupun nasional. Padahal kelompok difabel 
ini merupakan kelompok rentan dan jumlahnya semakin bertam-
bah dari waktu ke waktu. Secara statistic Organisasi Kesehatan 
Dunia atau World Health Organization menegaskan jumlah difa-
bel di dunia adalah 1 milyar orang atau 15 persen dari total pen-
duduk. Sehingga dalam sebuah agenda pembangunan global 
harus memikirkan langkah-langkah kebijakan, program maupun 
penganggaran pembangunan maupun rencana aksi dalam perwu-
judan SDGs yang lebih inklusif, aksesibel dan berkelanjutan 
untuk kelompok difabel. 

Oleh karena itu, Perhimpunan OHANA bekerjasama dengan 
OXFAM Indonesia membuat publikasi yang aksesibel tentang 
Pemahaman SDGs kaitannya dengan Konvensi Perserikatan 
Bangsa-bangsa tentang Hak Penyandang Disabilitas/UN CRPD. 
Mengingat Indonesia adalah Negara yang sudah meratifikasi 
konvensi tersebut dalam Undang-undang no.19/2011 dan sudah 
diterjemahkan dalam Undang-undang no. 8/2016 tentang Pen-
yandang Disabilitas. Konsekuensi bagi bangsa dan Negara Indo-
nesia adalah menerapkan dan mewujudkan prinsip konvensi dan 
undang-undang-undang ke dalam implementasi SDGs mulai dari 
desa sampai tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat nasi-
onal. 

Publikasi ini diharapkan dapat mendukung tingkat pemahaman 
organisasi-organisasi difabel dan Pemerintah Daerah di Indone-
sia tentang SDGs dan bagaimana peran serta organisasi difabel 
tersebut maksimal dalam mempengaruhi kebijakan, program dan 
penganggaran pembangunan lebih inklusif, aksesibel dan berke-
lanjutan dalam jangka panjang. Karena kunci keberhasilan dari 
perwujudan pembangunan yang ideal tersebut adalah keterli-
batan aktif dari setiap pelaku pembangunan, tanpa kecuali kelom-
pok difabel. Sehingga prinsip “Leave No One Behind” akan 
menjadi sebuah perwujudan yang nyata dalam implementasi 

SDGs serta mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi dan Un-
dang-undang tentang Penyandang Disabilitas, yang dampaknya 
akan meningkatkan kualitas hidup kelompok difabel dalam 
semua bidang kehidupan. 

Salam,
Risnawati Utami, S.H, MS/IHPM
Direktur Eksekutif 
Perhimpunan OHANA Indonesia
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Sustainable Development Goals (SDGs) dalam pelaksanaannya 
mengusung tema leave no one behind, atau tidak ada seorangpun 
yang tertinggal dalam implementasi SDGs di seluruh Negara 
untuk mencapai Agenda 2030 secara global.

Berangkat dari hal tersebut, bertujuan mengurangi kesenjangan 
kelompok-kelompok tertinggal selama ini dari berbagai agenda 
pemabangunan serta mendukung semangat inklusif, maka Oxfam 
berinisiasi melakukan kerjasama bersama OHANA, sebagai 
salah satu organisasi disabilitas (DPO) yang telah aktif terlibat 
dalam isu SDGs untuk memproduksi material informasi menge-
nai SDGs khusus bagi teman teman disabilitas.

Dalam publikasi ini selain penjabaran tentang mengapa 
teman-teman disabilitas harus terlibat dalam pelaksanaan SDGs 
juga disampaikan bagaimana caranya disabilitas dapat terlibat, 
serta SDGs dan kaitannya dengan UN CRPD (konvensi hak-hak 
penyandang disabilitas).

Semoga dengan hadirnya publikasi ini, maka informasi dasar 
mengenai SDGs tersampaikan dengan baik kepada teman-teman 

disabilitas juga dapat berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam 
pelaksanaan SDGs khususnya di Indonesia. Karena sesungguhn-
ya tanpa keterlibatan aktif seluruh elemen anggota masyarakat 
maka pembangunan yang berkelanjutan tidak akan tercapai.

Jakarta, 13 Juli 2017

Maya Safira
Manager Proyek Tata Kelola SDGs
Oxfam di Indonesia
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Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.



I. Pendahuluan

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pemban-
gunan berkelanjutan, adalah satu panduan progam bersama 
yang dihasilkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Panduan ini 
ditujukan bagi negara-negara anggotanya dalam satu kesatuan 
langkah untuk mencapai pembangunan yang mensejahterakan, 
berkeadilan, dalam konsep kesetaraan bedasarkan hak asasi 
manusia.
 
SDGs sering juga disebut agenda 2030 yang merupakan kelan-
jutan dari pendahulunya MDGs. Dalam SDGs terdapat 17 
tujuan pembangunan dan 169 sasaran atau indikator yang men-
jadi tolak ukur bagi bangsa-bangsa untuk mencapainya.

Ke 17 tujuan SDGs adalah: (1) Menghapus kemiskinan; (2) 
Menghapus kelaparan dan mewujudkan pertanian yang 
berkelanjutan; (3) Kesehatan untuk semua umur; (4) Pendidi-
kan yang berkualitas dan merata; (5) Kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan; (6) Keterse-
diaan air minum dan sanitasi untuk semua; (7) Energi untuk 
semua; (8) Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan 
kerja layak; (9) Infra stuktur yang kuat dan industrialisasi yang 
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berkelanjutan; (10) Menurunkan ketimpangan (11) Kota dan 
hunian inklusif, aman dan berkelanjutan; (12) Pola konsumsi 
dan produksi yang berkelanjutan; (13) Melawan perubahan 
iklim dan dampaknya; (14) Konservasi pemanfaatan laut, pesi-
sir dan laut dalam; (15) Melindungi dan merestorasi ekosistem, 
dan perlindungan hutan; (16) Masyarakat yang damai, tanpa 
kekerasan, pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan 
non-diskriminasi; (17) Kerjasama internasional yang semakin 
kuat.

Selain tujuan yang disebutkan di atas, untuk mengontrol imple-
mentasi SDGs, ada 169 indikator sasaran. Pertanyaan besarnya 
adalah, siapa yang akan berperan secara aktif dan yang menjadi 
penerima manfaat dari implementasi SDGs ini?

Di tahun 2008 PBB menetapkan Convention on the Rights of  
Persons with Disabilities yang lebih dikenal dengan  UN 
CRPD. UN Convention tersebut  terdiri dari 50 Pasal yang 
mengamanahkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan 
hak asasi manusia penyandang disabilitas di seluruh dunia.

Indonesia meratifikasi UNCRPD di tahun 2011 melalui 
undang-undang No.19 tahun 2011 serta mengeluarkan Un-
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hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.
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Menghapus kelaparan dan mewujudkan pertanian yang 
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berkelanjutan; (10) Menurunkan ketimpangan (11) Kota dan 
hunian inklusif, aman dan berkelanjutan; (12) Pola konsumsi 
dan produksi yang berkelanjutan; (13) Melawan perubahan 
iklim dan dampaknya; (14) Konservasi pemanfaatan laut, pesi-
sir dan laut dalam; (15) Melindungi dan merestorasi ekosistem, 
dan perlindungan hutan; (16) Masyarakat yang damai, tanpa 
kekerasan, pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan 
non-diskriminasi; (17) Kerjasama internasional yang semakin 
kuat.

Selain tujuan yang disebutkan di atas, untuk mengontrol imple-
mentasi SDGs, ada 169 indikator sasaran. Pertanyaan besarnya 
adalah, siapa yang akan berperan secara aktif dan yang menjadi 
penerima manfaat dari implementasi SDGs ini?

Di tahun 2008 PBB menetapkan Convention on the Rights of  
Persons with Disabilities yang lebih dikenal dengan  UN 
CRPD. UN Convention tersebut  terdiri dari 50 Pasal yang 
mengamanahkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan 
hak asasi manusia penyandang disabilitas di seluruh dunia.

Indonesia meratifikasi UNCRPD di tahun 2011 melalui 
undang-undang No.19 tahun 2011 serta mengeluarkan Un-

Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
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indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
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Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.
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II. Penyandang Disabilitas
     adalah Warga Negara
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dekatan medis, kultural, charity tanpa melibatkan penyandang 
disabilitas yang semestinya dimanusiakan sesuai harkat 
hidupnya sebagai warga negara.

Dalam UU no 19 th 2011 dan Undang-Undang No.8 tahun 
2016 yang mengatur warga negara disabilitas Indonesia, 
dengan jelas memperlihatkan hak dan kewajiban penyandang 
disabilitas termasuk berbagai pemangku kepentingan  yang 
sejalan dengan program SDGs.
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Ketidakmampuan penyandang disabilitas yang sementara 
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gan yang secara tidak langsung telah mendiskriminasi dan me-
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disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.



itu masyarakat yang melabelisasi kedisabilitasan seseorang 
yang melekat terhadap kondisi disabilitaslah yang membuatn-
ya menjadi tertinggal dalam pembangunan berkelanjutan ini.
 
Keterpurukan disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan 
tersebut kiranya tidak terjadi lagi ketika program SDGs ini 
diimplementasikan. Kehidupan mereka harus meretas dan 
dientaskan dengan penghormatan, perlindungan serta pemenu-
han hak-hak mereka sebagai subjek pembangunan.

Perlu dicermati bahwa ketika lingkungan akomodatif (reason-
able) dengan desain universal memenuhi aksesibilitas di   
berbagai aspek kehidupan serta keberadaan disabilitas di mas-
yarakat diterima dalam konsep kesetaraan, maka kondisi itu 
akan mampu melahirkan dunia disabilitas baru yang lebih pro-
duktif, mandiri dan bukan tidak mungkin disabilitas akan men-
jadi pemimpin pembangunan yang berperan aktif sebagai 
subjek pembangunan.

Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.
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III. Memahami SDGs
       “Inklusi Disabilitas”

The International Disability Alliance (IDA)  mengutamakan 
hak asasi disabilitas yang disuarakan oleh 4 organisasi regional 
dan 8 organisasi disabilitas internasional (DPO Internasional).

International Disability and Development Consortium (IDDC) 
merupakan jaringan internasional dari 26 NGO (non-govern-
mental organization) yang focus pada hak-hak penyandang 
disabilitas dan organisasi disabilitas yang bekerja di lebih dari 
100 negara di dunia. “Kedua organisasi dan jaringan interna-
sional bersama-sama dengan berbagai organisasi penyandang 
disabilitas di dunia termasuk OHANA terlibat aktif dalam 
advokasi Agenda 2030”.

Sebagaimana menghubungkan SDGs dengan Convention on 
The Rights Persons with Disabilities (UN CRPD) dan   
mengeksplor pengarusutamaan isu disabilitas dan partisipasi 
mereka untuk meraih pencapaian tersebut.

SDGs merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk:
1. Membangun masa depan masyarakat yang lebih baik, 

Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.

“Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”
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termasuk jutaan orang yang saat ini tidak mendapatkan kehidu-
pan yang layak, bermartabat, bermanfaat dan terberdayakan 
potensi  penuh dalam aspek kemanusiaan.
2. Berhasil mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan 
menyelamatkan bumi dari degradasi ekosistem dan perubahan 
iklim.

Agenda 2030 merupakan dokumen yang terdiri dari 35 hala-
man yang terbagi menjadi 5 bagian (termasuk SDGs):
1. Pembukaan;
2. Deklarasi;
3. SDGs dan targetnya;
4. Maksud dari implementasi dan global partnership;
5. Follow-up and review.

Penting untuk dipahami  bahwa agenda 2030 adalah sebuah 
komitmen, bukan sekedar  aturan kesepakatan bersama. Pener-
jemahan agenda 2030 akan menjadi sangat signifikan di negara 
yang berbeda.  Ini adalah hasil dari keseimbangan agenda poli-
tik, yang terangkum dalam:

I. Kemauan Dunia vs Pemimpin Negara

Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.

“Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”
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Seperti yang sudah disepakati, semua bangsa harus memberika 
peran aktif kesemua warganya sesuai dengan paragraf berikut,

“Agenda ini belum pernah terjadi sebelumnya dan signifikan. 
Yang disetujui oleh semua Negara dan harus diaplikasikan oleh 
semua Negara, memasukan akun realita negara yang berbeda, 
kapasitas dan kemampuan pembangunan dan kepedulian poli-
tik dan prioritas Negara…” – Agenda 2030, paragraf 5.

Prinsip menyeluruh dari agenda 2030 adalah:
Leave No One Behind
Artinya agenda ini akan dapat dikatakan berhasil jika agenda 
ini menjadi milik masyarakat, oleh masyarakat dan untuk mas-
yarakat. Inklusifitas ini merupakan komitmen dunia untuk aksi 
global 15 tahun yang akan datang.
Menyuarakan tentang prinsip pergerakan :
Nothing About Us Without Us. Partisipasi semua warga tanpa 
terkecuali termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Pen-
yandang disabilitas juga dilibatkan dalam semua proses dalam 
agenda ini.

II. Dimana disabilitas di Agenda 2030?
 a. Inklusi

Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.

“Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”
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 Penyandang disabilitas tidak direferensikan di   
 MDGs. Maksudnya adalah mereka tidak termasuk   
 dalam berbagai macam  pengembangan inisiatif   
 penting dan aliran dana dunia.

 Agenda 2030 mengikutsertakan penyandang   
 disabilitas. Yang berarti memberikan kesem  
 patan dan tanggung jawab bagi penyandang   
 disabilitas.

Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.

“Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”
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 Berikut adalah tabel yang menjelaskan perbedaan 
antara MDGs dan SDGs.

MDGs AGENDA 2030

Diadopsi pada 
tahun 2000 dan 
berakhir pada 2015

Diadopsi pada tahun 2015 dan 
berakhir pada 2030

Focus pada 
pengembangan 
negara

Menyeluruh, diaplikasikan 
untuk semua Negara

8 goal dengan 18 
target dan 48 
indikasi

17 goal dengan total 169 
target (semua diukur dengan 
231 indikator global)

Penyandang disabili-
tas tidak direferensi-
kan

7 referensi untuk penyandang 
disabilitas yaitu: (1) pendidikan, 
pekerjaan, mengurangi kesen-
jangan, kota inklusif. (2) penda-
taan penyandang disabilitas. 
Total 11 di agenda 2030 dan 9 
indikasi global.

Untuk mengurangi 
kemiskinan ekstrim

Untuk memberantas kemi-
skinan dalam segala bentuk 
dan menyadari pemberdayaan 
ekonomi melalui
pembangunan berkelanjutan

Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.
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pada pusat pengentasan kemiskinan di dalam agenda.

Penyandang  disabilitas termasuk di antara masyarakat rentan 
yang berarti bahwa setiap kata “rentan”  adalah referensi untuk 
seluruh Agenda (, ini merupakan ketentuan langsung yang ber-
laku untuk penyandang disabilitas.

Pergerakan disabilitas lebih menyukai  istilah “berisiko” dari-
pada “rentan”, akan tetapi penggunaan kata “rentan” lebih 
diterima secara luas oleh pemerintah di PBB. Karena sensitivi-
tas negosiasi politik agenda 2030 itu sehingga tidak memung-
kinkan untuk mengubah istilah tersebut.

“Pembangunan berkelanjutan memperkenalkan tentang pem-
berantasan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi, 
memerangi ketidaksetaraan dalam dan di antara negara-nega-
ra, melestarikan planet ini, menciptakan berkelanjutan, ink-
lusif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mem-
bina inklusi sosial dihubungkan satu sama lain dan saling 
tergantung.” – Agenda 2030, para 13:

a. SDGs adalah makna universal yang diterapkan untuk semua 
negara.

b. Ada 17 goal dilengkapi dengan 169 target.
c. Karena kepemilikan nasional, pelaksanaan SDGs ke dalam 
perencanaan kebijakan, politik dan strategi secara nasional 
akan bervariasi secara signifikan di berbagai negara.
d. Satu ukuran tidak cocok untuk semua; ada yang berbeda 
pendekatan, visi, model dan alat di setiap negara untuk menca-
pai pembangunan berkelanjutan:

 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di   
     mana-mana;
 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan   
     pangan dan peningkatan gizi serta mempromosi  
         kan pertanian berkelanjutan;
 3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan   
     kesejahteraan untuk semua pada segala usia;
 4. Memastikan kualitas pendidikan inklusif dan adil  
     dan mempromosikan kesempatan belajar seumur   
         hidup untuk semua;
 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdaya  
     kan semua perempuan dan anak perempuanl
 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang   
         berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
 7. Memastikan akses yang terjangkau, handal,   

      berkelanjutan dan energi modern untuk semua.
 8. Mempromosikan secara  berkelanjutan, inklusif   
     dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peker  
         jaan produktif dan lapangan pekerjaan yang layak  
     untuk semua;
 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempro  
     mosikan inklusif dan industrialisasi berkelanjutan  
     dan mendorong inovasi;
 10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di   
      antara negara-negara;
 11. Membuat kota dan pemukiman masyarakat   
      inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi   
      berkelanjutan;
 13. Mengambil tindakan mendesak untuk meme
       rangi perubahan iklim dan yang dampak (meng  
              akui bahwa Kerangka Kerja PBB Konvensi Peruba 
       han Iklim adalah utama internasional, forum   
       antar pemerintah untuk memastikan respon   
       global untuk perubahan iklim.
 14. Melakukan penghematan dan penggunaan   
       samudera berkelanjutan, laut dan kelautan
       sumber daya untuk pembangunan

        berkelanjutan;
 15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan   
              pemanfaatan terestrial ekosistem berkelanjutan,   
              mengelola pelestarian hutan, memerangi pen  
       gundulan hutan, dan menghentikan dan mem  
       balikkan degradasi lahan dan menghentikan   
       hilangnya keanekaragaman hayati;
 16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan   
       inklusif untuk pengembangan yang berkelanju  
              tan, memberikan akses keadilan untuk semua   
       dan membangun institusi yang efektif, akuntabel  
       dan inklusif di semua tingkatan;
 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitali
       sasi kemitraan global untuk pembangunan   
       berkelanjutan.
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warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 
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melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
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akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
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lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.



13

pada pusat pengentasan kemiskinan di dalam agenda.

Penyandang  disabilitas termasuk di antara masyarakat rentan 
yang berarti bahwa setiap kata “rentan”  adalah referensi untuk 
seluruh Agenda (, ini merupakan ketentuan langsung yang ber-
laku untuk penyandang disabilitas.

Pergerakan disabilitas lebih menyukai  istilah “berisiko” dari-
pada “rentan”, akan tetapi penggunaan kata “rentan” lebih 
diterima secara luas oleh pemerintah di PBB. Karena sensitivi-
tas negosiasi politik agenda 2030 itu sehingga tidak memung-
kinkan untuk mengubah istilah tersebut.

“Pembangunan berkelanjutan memperkenalkan tentang pem-
berantasan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi, 
memerangi ketidaksetaraan dalam dan di antara negara-nega-
ra, melestarikan planet ini, menciptakan berkelanjutan, ink-
lusif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mem-
bina inklusi sosial dihubungkan satu sama lain dan saling 
tergantung.” – Agenda 2030, para 13:

a. SDGs adalah makna universal yang diterapkan untuk semua 
negara.

b. Ada 17 goal dilengkapi dengan 169 target.
c. Karena kepemilikan nasional, pelaksanaan SDGs ke dalam 
perencanaan kebijakan, politik dan strategi secara nasional 
akan bervariasi secara signifikan di berbagai negara.
d. Satu ukuran tidak cocok untuk semua; ada yang berbeda 
pendekatan, visi, model dan alat di setiap negara untuk menca-
pai pembangunan berkelanjutan:

 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di   
     mana-mana;
 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan   
     pangan dan peningkatan gizi serta mempromosi  
         kan pertanian berkelanjutan;
 3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan   
     kesejahteraan untuk semua pada segala usia;
 4. Memastikan kualitas pendidikan inklusif dan adil  
     dan mempromosikan kesempatan belajar seumur   
         hidup untuk semua;
 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdaya  
     kan semua perempuan dan anak perempuanl
 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang   
         berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
 7. Memastikan akses yang terjangkau, handal,   

      berkelanjutan dan energi modern untuk semua.
 8. Mempromosikan secara  berkelanjutan, inklusif   
     dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peker  
         jaan produktif dan lapangan pekerjaan yang layak  
     untuk semua;
 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempro  
     mosikan inklusif dan industrialisasi berkelanjutan  
     dan mendorong inovasi;
 10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di   
      antara negara-negara;
 11. Membuat kota dan pemukiman masyarakat   
      inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi   
      berkelanjutan;
 13. Mengambil tindakan mendesak untuk meme
       rangi perubahan iklim dan yang dampak (meng  
              akui bahwa Kerangka Kerja PBB Konvensi Peruba 
       han Iklim adalah utama internasional, forum   
       antar pemerintah untuk memastikan respon   
       global untuk perubahan iklim.
 14. Melakukan penghematan dan penggunaan   
       samudera berkelanjutan, laut dan kelautan
       sumber daya untuk pembangunan

        berkelanjutan;
 15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan   
              pemanfaatan terestrial ekosistem berkelanjutan,   
              mengelola pelestarian hutan, memerangi pen  
       gundulan hutan, dan menghentikan dan mem  
       balikkan degradasi lahan dan menghentikan   
       hilangnya keanekaragaman hayati;
 16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan   
       inklusif untuk pengembangan yang berkelanju  
              tan, memberikan akses keadilan untuk semua   
       dan membangun institusi yang efektif, akuntabel  
       dan inklusif di semua tingkatan;
 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitali
       sasi kemitraan global untuk pembangunan   
       berkelanjutan.
  

Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.

“Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”



14

pada pusat pengentasan kemiskinan di dalam agenda.

Penyandang  disabilitas termasuk di antara masyarakat rentan 
yang berarti bahwa setiap kata “rentan”  adalah referensi untuk 
seluruh Agenda (, ini merupakan ketentuan langsung yang ber-
laku untuk penyandang disabilitas.

Pergerakan disabilitas lebih menyukai  istilah “berisiko” dari-
pada “rentan”, akan tetapi penggunaan kata “rentan” lebih 
diterima secara luas oleh pemerintah di PBB. Karena sensitivi-
tas negosiasi politik agenda 2030 itu sehingga tidak memung-
kinkan untuk mengubah istilah tersebut.

“Pembangunan berkelanjutan memperkenalkan tentang pem-
berantasan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi, 
memerangi ketidaksetaraan dalam dan di antara negara-nega-
ra, melestarikan planet ini, menciptakan berkelanjutan, ink-
lusif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mem-
bina inklusi sosial dihubungkan satu sama lain dan saling 
tergantung.” – Agenda 2030, para 13:

a. SDGs adalah makna universal yang diterapkan untuk semua 
negara.

b. Ada 17 goal dilengkapi dengan 169 target.
c. Karena kepemilikan nasional, pelaksanaan SDGs ke dalam 
perencanaan kebijakan, politik dan strategi secara nasional 
akan bervariasi secara signifikan di berbagai negara.
d. Satu ukuran tidak cocok untuk semua; ada yang berbeda 
pendekatan, visi, model dan alat di setiap negara untuk menca-
pai pembangunan berkelanjutan:

 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di   
     mana-mana;
 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan   
     pangan dan peningkatan gizi serta mempromosi  
         kan pertanian berkelanjutan;
 3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan   
     kesejahteraan untuk semua pada segala usia;
 4. Memastikan kualitas pendidikan inklusif dan adil  
     dan mempromosikan kesempatan belajar seumur   
         hidup untuk semua;
 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdaya  
     kan semua perempuan dan anak perempuanl
 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang   
         berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
 7. Memastikan akses yang terjangkau, handal,   

      berkelanjutan dan energi modern untuk semua.
 8. Mempromosikan secara  berkelanjutan, inklusif   
     dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peker  
         jaan produktif dan lapangan pekerjaan yang layak  
     untuk semua;
 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempro  
     mosikan inklusif dan industrialisasi berkelanjutan  
     dan mendorong inovasi;
 10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di   
      antara negara-negara;
 11. Membuat kota dan pemukiman masyarakat   
      inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi   
      berkelanjutan;
 13. Mengambil tindakan mendesak untuk meme
       rangi perubahan iklim dan yang dampak (meng  
              akui bahwa Kerangka Kerja PBB Konvensi Peruba 
       han Iklim adalah utama internasional, forum   
       antar pemerintah untuk memastikan respon   
       global untuk perubahan iklim.
 14. Melakukan penghematan dan penggunaan   
       samudera berkelanjutan, laut dan kelautan
       sumber daya untuk pembangunan

        berkelanjutan;
 15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan   
              pemanfaatan terestrial ekosistem berkelanjutan,   
              mengelola pelestarian hutan, memerangi pen  
       gundulan hutan, dan menghentikan dan mem  
       balikkan degradasi lahan dan menghentikan   
       hilangnya keanekaragaman hayati;
 16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan   
       inklusif untuk pengembangan yang berkelanju  
              tan, memberikan akses keadilan untuk semua   
       dan membangun institusi yang efektif, akuntabel  
       dan inklusif di semua tingkatan;
 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitali
       sasi kemitraan global untuk pembangunan   
       berkelanjutan.
  

Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.

“Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”
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pada pusat pengentasan kemiskinan di dalam agenda.

Penyandang  disabilitas termasuk di antara masyarakat rentan 
yang berarti bahwa setiap kata “rentan”  adalah referensi untuk 
seluruh Agenda (, ini merupakan ketentuan langsung yang ber-
laku untuk penyandang disabilitas.

Pergerakan disabilitas lebih menyukai  istilah “berisiko” dari-
pada “rentan”, akan tetapi penggunaan kata “rentan” lebih 
diterima secara luas oleh pemerintah di PBB. Karena sensitivi-
tas negosiasi politik agenda 2030 itu sehingga tidak memung-
kinkan untuk mengubah istilah tersebut.

“Pembangunan berkelanjutan memperkenalkan tentang pem-
berantasan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi, 
memerangi ketidaksetaraan dalam dan di antara negara-nega-
ra, melestarikan planet ini, menciptakan berkelanjutan, ink-
lusif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mem-
bina inklusi sosial dihubungkan satu sama lain dan saling 
tergantung.” – Agenda 2030, para 13:

a. SDGs adalah makna universal yang diterapkan untuk semua 
negara.

b. Ada 17 goal dilengkapi dengan 169 target.
c. Karena kepemilikan nasional, pelaksanaan SDGs ke dalam 
perencanaan kebijakan, politik dan strategi secara nasional 
akan bervariasi secara signifikan di berbagai negara.
d. Satu ukuran tidak cocok untuk semua; ada yang berbeda 
pendekatan, visi, model dan alat di setiap negara untuk menca-
pai pembangunan berkelanjutan:

 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di   
     mana-mana;
 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan   
     pangan dan peningkatan gizi serta mempromosi  
         kan pertanian berkelanjutan;
 3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan   
     kesejahteraan untuk semua pada segala usia;
 4. Memastikan kualitas pendidikan inklusif dan adil  
     dan mempromosikan kesempatan belajar seumur   
         hidup untuk semua;
 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdaya  
     kan semua perempuan dan anak perempuanl
 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang   
         berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
 7. Memastikan akses yang terjangkau, handal,   

      berkelanjutan dan energi modern untuk semua.
 8. Mempromosikan secara  berkelanjutan, inklusif   
     dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peker  
         jaan produktif dan lapangan pekerjaan yang layak  
     untuk semua;
 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempro  
     mosikan inklusif dan industrialisasi berkelanjutan  
     dan mendorong inovasi;
 10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di   
      antara negara-negara;
 11. Membuat kota dan pemukiman masyarakat   
      inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi   
      berkelanjutan;
 13. Mengambil tindakan mendesak untuk meme
       rangi perubahan iklim dan yang dampak (meng  
              akui bahwa Kerangka Kerja PBB Konvensi Peruba 
       han Iklim adalah utama internasional, forum   
       antar pemerintah untuk memastikan respon   
       global untuk perubahan iklim.
 14. Melakukan penghematan dan penggunaan   
       samudera berkelanjutan, laut dan kelautan
       sumber daya untuk pembangunan

        berkelanjutan;
 15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan   
              pemanfaatan terestrial ekosistem berkelanjutan,   
              mengelola pelestarian hutan, memerangi pen  
       gundulan hutan, dan menghentikan dan mem  
       balikkan degradasi lahan dan menghentikan   
       hilangnya keanekaragaman hayati;
 16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan   
       inklusif untuk pengembangan yang berkelanju  
              tan, memberikan akses keadilan untuk semua   
       dan membangun institusi yang efektif, akuntabel  
       dan inklusif di semua tingkatan;
 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitali
       sasi kemitraan global untuk pembangunan   
       berkelanjutan.
  

Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.
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pada pusat pengentasan kemiskinan di dalam agenda.

Penyandang  disabilitas termasuk di antara masyarakat rentan 
yang berarti bahwa setiap kata “rentan”  adalah referensi untuk 
seluruh Agenda (, ini merupakan ketentuan langsung yang ber-
laku untuk penyandang disabilitas.

Pergerakan disabilitas lebih menyukai  istilah “berisiko” dari-
pada “rentan”, akan tetapi penggunaan kata “rentan” lebih 
diterima secara luas oleh pemerintah di PBB. Karena sensitivi-
tas negosiasi politik agenda 2030 itu sehingga tidak memung-
kinkan untuk mengubah istilah tersebut.
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ra, melestarikan planet ini, menciptakan berkelanjutan, ink-
lusif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mem-
bina inklusi sosial dihubungkan satu sama lain dan saling 
tergantung.” – Agenda 2030, para 13:
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perencanaan kebijakan, politik dan strategi secara nasional 
akan bervariasi secara signifikan di berbagai negara.
d. Satu ukuran tidak cocok untuk semua; ada yang berbeda 
pendekatan, visi, model dan alat di setiap negara untuk menca-
pai pembangunan berkelanjutan:

 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di   
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     pangan dan peningkatan gizi serta mempromosi  
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 3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan   
     kesejahteraan untuk semua pada segala usia;
 4. Memastikan kualitas pendidikan inklusif dan adil  
     dan mempromosikan kesempatan belajar seumur   
         hidup untuk semua;
 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdaya  
     kan semua perempuan dan anak perempuanl
 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang   
         berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
 7. Memastikan akses yang terjangkau, handal,   

      berkelanjutan dan energi modern untuk semua.
 8. Mempromosikan secara  berkelanjutan, inklusif   
     dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peker  
         jaan produktif dan lapangan pekerjaan yang layak  
     untuk semua;
 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempro  
     mosikan inklusif dan industrialisasi berkelanjutan  
     dan mendorong inovasi;
 10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di   
      antara negara-negara;
 11. Membuat kota dan pemukiman masyarakat   
      inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi   
      berkelanjutan;
 13. Mengambil tindakan mendesak untuk meme
       rangi perubahan iklim dan yang dampak (meng  
              akui bahwa Kerangka Kerja PBB Konvensi Peruba 
       han Iklim adalah utama internasional, forum   
       antar pemerintah untuk memastikan respon   
       global untuk perubahan iklim.
 14. Melakukan penghematan dan penggunaan   
       samudera berkelanjutan, laut dan kelautan
       sumber daya untuk pembangunan

        berkelanjutan;
 15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan   
              pemanfaatan terestrial ekosistem berkelanjutan,   
              mengelola pelestarian hutan, memerangi pen  
       gundulan hutan, dan menghentikan dan mem  
       balikkan degradasi lahan dan menghentikan   
       hilangnya keanekaragaman hayati;
 16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan   
       inklusif untuk pengembangan yang berkelanju  
              tan, memberikan akses keadilan untuk semua   
       dan membangun institusi yang efektif, akuntabel  
       dan inklusif di semua tingkatan;
 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitali
       sasi kemitraan global untuk pembangunan   
       berkelanjutan.
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Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
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marjinal lainnya.
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pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.
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Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
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Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
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informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
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Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.
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IV. Bagaimana SDGs Ramah
Bagi Penyandang Disabilitas? 

• 13 Goal/Tujuan memiliki dampak langsung pada kehidupan  
   penyandang disabilitas
• Dimanapun “kelompok rentan” disebutkan dalam target, ini  
   berarti didalamnya termasuk penyandang disabilitas
• Penggunaan kata inklusif memiliki banyak tujuan dan sasa 
   ran juga yang membuat berlaku untuk penyandang disabili 
   tas, seperti referensi “untuk semua” atau “semua perempuan  
   dan laki-laki”
• Bahkan tanpa referensi tersebut, semua sasaran dan target     
   akan berlaku untuk para penyandang disabilitas karena prin 
   sip menyeluruh Agenda 2030 tentang Leave No One
   Behind/Tidak Seorangpun Tertinggal.
• 7 referensi eksplisit untuk penyandang disabilitas
   18 referensi untuk ‘populasi rentan;
• Semua bahasa menggunakan link yang inklusif untuk pe
   nyandang disabilitas;

Bagaimana SDGs terhubung ke UNCRPD?

•  SDGs mampu mengubah kehidupan penyandang disabilitas;
   Jadi, penyandang disabilitas harus memiliki tujuan untuk      
   SDGs yang akan dicapai bersama mereka, oleh mereka dan  
   untuk mereka;
• Untuk mencapai masyarakat disabilitas yang inklusif,
   penyandang disabilitas harus bekerja dengan pemerintah      
   mereka sehingga SDGs dapat dilaksanakan sejalan dengan  
   UNCRPD;
• SDGs juga harus konsisten dalam membangun komitmen     
   internasional dan nasional yang ada dan proses akuntabilitas,  
   termasuk UNCRPD;
• SDGs menarik perhatian khusus untuk penyandang disabili 
   tas - MDGs tidak;
• SDGs menetapkan komitmen khusus kepada pemerintah    
   untuk memberdayakan penyandang disabilitas yang juga    
   ditemukan didalam UNCRPD;
• Oleh karena itu, UNCRPD  harus berfungsi sebagai pedoman  
   kerangka kerja untuk melaksanakan SDGs;
• Inklusi dan hak-hak penyandang disabilitas hanya dapat    
   dipastikan dengan menerapkan UNCRPD  untuk pelaksanaan  
  SDGs. Hal ini akan mencegah penciptaan dan pelestarian 

hambatan kelembagaan, sikap, fisik dan hukum, dan hambatan 
untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK), antara ham-
batan lain menuju ke inklusi dan partisipasi penyandang disa-
bilitas.

Beberapa artikel PBB UN CRPD merupakan cross-cutting di 
alam dan harus selalu diterapkan dan /atau dipertimbangkan 
untuk pelaksanaan setiap Goal dan Target. Beberapa contoh 
termasuk di bawah ini.

Contoh: Goal 4 Kualitas dan pendidikan inklusif.
Apa artinya bagi penyandang disabilitas:
1. Pastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki;
 • penyelesaian bebas, adil dan kualitas primer dan  
   sekunder;
 • memiliki akses ke pengembangan kualitas anak usia  
   dini, perawatan dan pendidikan usia dini
 • memiliki akses yang sama yang terjangkau dan
   kualitas teknis, kejuruan dan
   pendidikan tinggi, termasuk perguruan tinggi.

2. Mengeliminasi disparitas gender dalam pendidikan dan men  
    jamin akses yang sama

    untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan     
    untuk masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas;
3. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang   
    anak, disabilitas dan sensitif gender.

Kapan Tujuan  SDGs dicapai untuk Penyandang Disabili-
tas Dapat Dicapai?
• Ketika inklusif, dapat diakses dan kualitas pendidikan bagi 
anak-anak dan penyandang disabilitas diwujudkan di semua 
tingkatan (primer, sekunder,tersier, dan pelatihan kejuruan) 
yang mengarah ke relevan dan hasil pembelajaran yang efektif.

Contoh: Goal 5 Kesetaraan gender
Apa artinya bagi penyandang disabilitas:
• Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua
   perempuan dan anak perempuan dimana mana;
• Mengeliminasi segala bentuk kekerasan;
• Mengeliminasi semua praktek-praktek berbahaya,
   seperti anak, pernikahan  dini dan kawin paksa dan mutilasi    
   alat kelamin perempuan (dikebiri);
• Menjamin perempuan secara penuh dalam partisipasi yang   
   efektif dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di  
   semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan poli-

Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.

“Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”
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• 13 Goal/Tujuan memiliki dampak langsung pada kehidupan  
   penyandang disabilitas
• Dimanapun “kelompok rentan” disebutkan dalam target, ini  
   berarti didalamnya termasuk penyandang disabilitas
• Penggunaan kata inklusif memiliki banyak tujuan dan sasa 
   ran juga yang membuat berlaku untuk penyandang disabili 
   tas, seperti referensi “untuk semua” atau “semua perempuan  
   dan laki-laki”
• Bahkan tanpa referensi tersebut, semua sasaran dan target     
   akan berlaku untuk para penyandang disabilitas karena prin 
   sip menyeluruh Agenda 2030 tentang Leave No One
   Behind/Tidak Seorangpun Tertinggal.
• 7 referensi eksplisit untuk penyandang disabilitas
   18 referensi untuk ‘populasi rentan;
• Semua bahasa menggunakan link yang inklusif untuk pe
   nyandang disabilitas;

Bagaimana SDGs terhubung ke UNCRPD?

•  SDGs mampu mengubah kehidupan penyandang disabilitas;
   Jadi, penyandang disabilitas harus memiliki tujuan untuk      
   SDGs yang akan dicapai bersama mereka, oleh mereka dan  
   untuk mereka;
• Untuk mencapai masyarakat disabilitas yang inklusif,
   penyandang disabilitas harus bekerja dengan pemerintah      
   mereka sehingga SDGs dapat dilaksanakan sejalan dengan  
   UNCRPD;
• SDGs juga harus konsisten dalam membangun komitmen     
   internasional dan nasional yang ada dan proses akuntabilitas,  
   termasuk UNCRPD;
• SDGs menarik perhatian khusus untuk penyandang disabili 
   tas - MDGs tidak;
• SDGs menetapkan komitmen khusus kepada pemerintah    
   untuk memberdayakan penyandang disabilitas yang juga    
   ditemukan didalam UNCRPD;
• Oleh karena itu, UNCRPD  harus berfungsi sebagai pedoman  
   kerangka kerja untuk melaksanakan SDGs;
• Inklusi dan hak-hak penyandang disabilitas hanya dapat    
   dipastikan dengan menerapkan UNCRPD  untuk pelaksanaan  
  SDGs. Hal ini akan mencegah penciptaan dan pelestarian 

hambatan kelembagaan, sikap, fisik dan hukum, dan hambatan 
untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK), antara ham-
batan lain menuju ke inklusi dan partisipasi penyandang disa-
bilitas.

Beberapa artikel PBB UN CRPD merupakan cross-cutting di 
alam dan harus selalu diterapkan dan /atau dipertimbangkan 
untuk pelaksanaan setiap Goal dan Target. Beberapa contoh 
termasuk di bawah ini.

Contoh: Goal 4 Kualitas dan pendidikan inklusif.
Apa artinya bagi penyandang disabilitas:
1. Pastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki;
 • penyelesaian bebas, adil dan kualitas primer dan  
   sekunder;
 • memiliki akses ke pengembangan kualitas anak usia  
   dini, perawatan dan pendidikan usia dini
 • memiliki akses yang sama yang terjangkau dan
   kualitas teknis, kejuruan dan
   pendidikan tinggi, termasuk perguruan tinggi.

2. Mengeliminasi disparitas gender dalam pendidikan dan men  
    jamin akses yang sama

    untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan     
    untuk masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas;
3. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang   
    anak, disabilitas dan sensitif gender.

Kapan Tujuan  SDGs dicapai untuk Penyandang Disabili-
tas Dapat Dicapai?
• Ketika inklusif, dapat diakses dan kualitas pendidikan bagi 
anak-anak dan penyandang disabilitas diwujudkan di semua 
tingkatan (primer, sekunder,tersier, dan pelatihan kejuruan) 
yang mengarah ke relevan dan hasil pembelajaran yang efektif.

Contoh: Goal 5 Kesetaraan gender
Apa artinya bagi penyandang disabilitas:
• Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua
   perempuan dan anak perempuan dimana mana;
• Mengeliminasi segala bentuk kekerasan;
• Mengeliminasi semua praktek-praktek berbahaya,
   seperti anak, pernikahan  dini dan kawin paksa dan mutilasi    
   alat kelamin perempuan (dikebiri);
• Menjamin perempuan secara penuh dalam partisipasi yang   
   efektif dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di  
   semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan poli-

Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.

“Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”
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• 13 Goal/Tujuan memiliki dampak langsung pada kehidupan  
   penyandang disabilitas
• Dimanapun “kelompok rentan” disebutkan dalam target, ini  
   berarti didalamnya termasuk penyandang disabilitas
• Penggunaan kata inklusif memiliki banyak tujuan dan sasa 
   ran juga yang membuat berlaku untuk penyandang disabili 
   tas, seperti referensi “untuk semua” atau “semua perempuan  
   dan laki-laki”
• Bahkan tanpa referensi tersebut, semua sasaran dan target     
   akan berlaku untuk para penyandang disabilitas karena prin 
   sip menyeluruh Agenda 2030 tentang Leave No One
   Behind/Tidak Seorangpun Tertinggal.
• 7 referensi eksplisit untuk penyandang disabilitas
   18 referensi untuk ‘populasi rentan;
• Semua bahasa menggunakan link yang inklusif untuk pe
   nyandang disabilitas;

Bagaimana SDGs terhubung ke UNCRPD?

•  SDGs mampu mengubah kehidupan penyandang disabilitas;
   Jadi, penyandang disabilitas harus memiliki tujuan untuk      
   SDGs yang akan dicapai bersama mereka, oleh mereka dan  
   untuk mereka;
• Untuk mencapai masyarakat disabilitas yang inklusif,
   penyandang disabilitas harus bekerja dengan pemerintah      
   mereka sehingga SDGs dapat dilaksanakan sejalan dengan  
   UNCRPD;
• SDGs juga harus konsisten dalam membangun komitmen     
   internasional dan nasional yang ada dan proses akuntabilitas,  
   termasuk UNCRPD;
• SDGs menarik perhatian khusus untuk penyandang disabili 
   tas - MDGs tidak;
• SDGs menetapkan komitmen khusus kepada pemerintah    
   untuk memberdayakan penyandang disabilitas yang juga    
   ditemukan didalam UNCRPD;
• Oleh karena itu, UNCRPD  harus berfungsi sebagai pedoman  
   kerangka kerja untuk melaksanakan SDGs;
• Inklusi dan hak-hak penyandang disabilitas hanya dapat    
   dipastikan dengan menerapkan UNCRPD  untuk pelaksanaan  
  SDGs. Hal ini akan mencegah penciptaan dan pelestarian 

hambatan kelembagaan, sikap, fisik dan hukum, dan hambatan 
untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK), antara ham-
batan lain menuju ke inklusi dan partisipasi penyandang disa-
bilitas.

Beberapa artikel PBB UN CRPD merupakan cross-cutting di 
alam dan harus selalu diterapkan dan /atau dipertimbangkan 
untuk pelaksanaan setiap Goal dan Target. Beberapa contoh 
termasuk di bawah ini.

Contoh: Goal 4 Kualitas dan pendidikan inklusif.
Apa artinya bagi penyandang disabilitas:
1. Pastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki;
 • penyelesaian bebas, adil dan kualitas primer dan  
   sekunder;
 • memiliki akses ke pengembangan kualitas anak usia  
   dini, perawatan dan pendidikan usia dini
 • memiliki akses yang sama yang terjangkau dan
   kualitas teknis, kejuruan dan
   pendidikan tinggi, termasuk perguruan tinggi.

2. Mengeliminasi disparitas gender dalam pendidikan dan men  
    jamin akses yang sama

    untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan     
    untuk masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas;
3. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang   
    anak, disabilitas dan sensitif gender.

Kapan Tujuan  SDGs dicapai untuk Penyandang Disabili-
tas Dapat Dicapai?
• Ketika inklusif, dapat diakses dan kualitas pendidikan bagi 
anak-anak dan penyandang disabilitas diwujudkan di semua 
tingkatan (primer, sekunder,tersier, dan pelatihan kejuruan) 
yang mengarah ke relevan dan hasil pembelajaran yang efektif.

Contoh: Goal 5 Kesetaraan gender
Apa artinya bagi penyandang disabilitas:
• Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua
   perempuan dan anak perempuan dimana mana;
• Mengeliminasi segala bentuk kekerasan;
• Mengeliminasi semua praktek-praktek berbahaya,
   seperti anak, pernikahan  dini dan kawin paksa dan mutilasi    
   alat kelamin perempuan (dikebiri);
• Menjamin perempuan secara penuh dalam partisipasi yang   
   efektif dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di  
   semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan poli-

Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.
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• 13 Goal/Tujuan memiliki dampak langsung pada kehidupan  
   penyandang disabilitas
• Dimanapun “kelompok rentan” disebutkan dalam target, ini  
   berarti didalamnya termasuk penyandang disabilitas
• Penggunaan kata inklusif memiliki banyak tujuan dan sasa 
   ran juga yang membuat berlaku untuk penyandang disabili 
   tas, seperti referensi “untuk semua” atau “semua perempuan  
   dan laki-laki”
• Bahkan tanpa referensi tersebut, semua sasaran dan target     
   akan berlaku untuk para penyandang disabilitas karena prin 
   sip menyeluruh Agenda 2030 tentang Leave No One
   Behind/Tidak Seorangpun Tertinggal.
• 7 referensi eksplisit untuk penyandang disabilitas
   18 referensi untuk ‘populasi rentan;
• Semua bahasa menggunakan link yang inklusif untuk pe
   nyandang disabilitas;

Bagaimana SDGs terhubung ke UNCRPD?

•  SDGs mampu mengubah kehidupan penyandang disabilitas;
   Jadi, penyandang disabilitas harus memiliki tujuan untuk      
   SDGs yang akan dicapai bersama mereka, oleh mereka dan  
   untuk mereka;
• Untuk mencapai masyarakat disabilitas yang inklusif,
   penyandang disabilitas harus bekerja dengan pemerintah      
   mereka sehingga SDGs dapat dilaksanakan sejalan dengan  
   UNCRPD;
• SDGs juga harus konsisten dalam membangun komitmen     
   internasional dan nasional yang ada dan proses akuntabilitas,  
   termasuk UNCRPD;
• SDGs menarik perhatian khusus untuk penyandang disabili 
   tas - MDGs tidak;
• SDGs menetapkan komitmen khusus kepada pemerintah    
   untuk memberdayakan penyandang disabilitas yang juga    
   ditemukan didalam UNCRPD;
• Oleh karena itu, UNCRPD  harus berfungsi sebagai pedoman  
   kerangka kerja untuk melaksanakan SDGs;
• Inklusi dan hak-hak penyandang disabilitas hanya dapat    
   dipastikan dengan menerapkan UNCRPD  untuk pelaksanaan  
  SDGs. Hal ini akan mencegah penciptaan dan pelestarian 

hambatan kelembagaan, sikap, fisik dan hukum, dan hambatan 
untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK), antara ham-
batan lain menuju ke inklusi dan partisipasi penyandang disa-
bilitas.

Beberapa artikel PBB UN CRPD merupakan cross-cutting di 
alam dan harus selalu diterapkan dan /atau dipertimbangkan 
untuk pelaksanaan setiap Goal dan Target. Beberapa contoh 
termasuk di bawah ini.

Contoh: Goal 4 Kualitas dan pendidikan inklusif.
Apa artinya bagi penyandang disabilitas:
1. Pastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki;
 • penyelesaian bebas, adil dan kualitas primer dan  
   sekunder;
 • memiliki akses ke pengembangan kualitas anak usia  
   dini, perawatan dan pendidikan usia dini
 • memiliki akses yang sama yang terjangkau dan
   kualitas teknis, kejuruan dan
   pendidikan tinggi, termasuk perguruan tinggi.

2. Mengeliminasi disparitas gender dalam pendidikan dan men  
    jamin akses yang sama

    untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan     
    untuk masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas;
3. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang   
    anak, disabilitas dan sensitif gender.

Kapan Tujuan  SDGs dicapai untuk Penyandang Disabili-
tas Dapat Dicapai?
• Ketika inklusif, dapat diakses dan kualitas pendidikan bagi 
anak-anak dan penyandang disabilitas diwujudkan di semua 
tingkatan (primer, sekunder,tersier, dan pelatihan kejuruan) 
yang mengarah ke relevan dan hasil pembelajaran yang efektif.

Contoh: Goal 5 Kesetaraan gender
Apa artinya bagi penyandang disabilitas:
• Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua
   perempuan dan anak perempuan dimana mana;
• Mengeliminasi segala bentuk kekerasan;
• Mengeliminasi semua praktek-praktek berbahaya,
   seperti anak, pernikahan  dini dan kawin paksa dan mutilasi    
   alat kelamin perempuan (dikebiri);
• Menjamin perempuan secara penuh dalam partisipasi yang   
   efektif dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di  
   semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan poli-

Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.
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• Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan     
   reproduksi dan hak-hak reproduksi.

Kapan tujuan dicapai untuk penyandang disabilitas?
• Untuk mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap anak 
perempuan dan perempuan penyandang disabilitas atau terh-
adap perempuan dengan anak-anak penyandang disabilitas, 
untuk memastikan bahwa keduanya tidak dikecualikan dari 
masyarakat dan diperlakukan sama.
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• Mempromosikan kebijakan pembangunan yang berorientasi 

yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan 
kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan 
mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil 
dan menengah, termasuk melalui akses ke layanan keuangan;
• Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pek-
erjaan yang layak untuk semua perempuan dan laki-laki, 
termasuk untuk orang-orang muda dan penyandang disabilitas, 
dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
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SDGs.
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hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.
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V. Kapan Tujuan SDGs Dicapai
untuk Penyandang Disabilitas?

VI. Bagaimana Penyandang Disabilitas
Dapat Terlibat Dalam SDGs?

• Perluasan ketentuan anti diskriminasi dalam ketenagakerjaan 
dan hukum perburuhan;
• Realisasi akomodasi yang wajar dan menciptakan inisiatif 
utama lebih inklusif untuk mempromosikan kesempatan kerja 
penuh dan produktif bagi penyandang disabilitas;
• Akses ke pelatihan dan kursus pendidikan kejuruan;
• Akses ke pinjaman bank dan keuangan mikro untuk memulai 
usaha.

“Penyandang disabilitas berperan dalam menciptakan jalur 
transformasional ini untuk masa depan yang lebih baik. Seka-
rang kerja keras dari perubahan yang nyata terletak tepat di 
depan.
 
Penyandang disabilitas harus menjadi pemimpin, membimb-
ing dunia untuk mencapai tujuan-tujuan ini untuk semua 

orang. Perjalanan ini menuntut tugas gigih dan keteguhan  
kami untuk terus mendorong pemerintah kita untuk bertanggu-
ng jawab kepada komitmen mereka sendiri. Kita tidak bisa 
ditinggalkan lagi.” - Maryanne Diamond, Chair of the Interna-
tional Disability Alliance, 2015

• Partisipasi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan SDGs 
sangat penting dan akan berfungsi sebagai perubahan radikal 
untuk apakah SDGs mencapai apa yang MDGs telah gagal 
mencapai bagi penyandang disabilitas dan pembangunan;
• Penyandang disabilitas harus terlibat dengan pemerintah 
mereka dan memantau sehingga pelaksanaan SDGs terlaksana 
untuk mereka bagi mereka, oleh mereka dan bersama mereka;
• Pada tingkat global, penyandang disabilitas memiliki peran 
dalam pengawasan komitmen pemerintah ke SDGs sebagai 
pemangku kepentingan;
• CRPD melakukan pemantauan kemudian harus menginfor-
masikan hasil monitoring SDG dan sebaliknya;
• Sebuah laporan paralel untuk CRPD juga merupakan sumber 
daya yang besar untuk laporan paralel SDG;
• Data yang dihasilkan oleh Negara dan badan-badan pemban-
gunan untuk pemantauan SDG dapat berkontribusi untuk 
pemantauan CRPD;

• Hal yang sama berlaku untuk UPR, CEDAW, dan CRC

Keterlibatan tingkat nasional

• Organisasi penyandang disabilitas dapat terlibat baik secara 
lokal dan dengan pemerintah mereka, bekerja baik secara man-
diri dan dalam aliansi dengan pemangku kepentingan lainnya 
untuk memperkuat pesan dan saling mendukung;
• Strategi yang berbeda akan dibutuhkan di berbagai konteks 
nasional;
• Hal ini penting untuk berpartisipasi sejak awal pelaksanaan 
SDGs, untuk menjadi bagian dari desain dan perencanaan 
semua kebijakan nasional untuk melaksanakan SDGs dengan 
tujuan untuk memastikan bahwa hasil akan sejalan dengan 
CRPD;
• Organisasi / lembaga sangat mungkin memiliki nama yang 
berbeda di setiap negara.
• Meningkatkan kesadaran, berbagi informasi dan berkoordi-
nasi dengan organisasi penyandang disabilitas dan mitra;
• Menyelidiki mekanisme masyarakat sipil yang ada dan 
kemudian organisasi penyandang disabilitas berpartisipasi di 
dalam mekanisme tersebut;
• Menjangkau dan membangun kemitraan dengan Kementeri-

an dan Pemerintah;
• Terlibat dalam mekanisme masyarakat sipil, dan menulis 
tanggapan secara pribadi;
• Membangun jembatan dalam proses pembangunan nasional 
antara SDGs dan CRPD;
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“Penyandang disabilitas berperan dalam menciptakan jalur 
transformasional ini untuk masa depan yang lebih baik. Seka-
rang kerja keras dari perubahan yang nyata terletak tepat di 
depan.
 
Penyandang disabilitas harus menjadi pemimpin, membimb-
ing dunia untuk mencapai tujuan-tujuan ini untuk semua 

orang. Perjalanan ini menuntut tugas gigih dan keteguhan  
kami untuk terus mendorong pemerintah kita untuk bertanggu-
ng jawab kepada komitmen mereka sendiri. Kita tidak bisa 
ditinggalkan lagi.” - Maryanne Diamond, Chair of the Interna-
tional Disability Alliance, 2015

• Partisipasi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan SDGs 
sangat penting dan akan berfungsi sebagai perubahan radikal 
untuk apakah SDGs mencapai apa yang MDGs telah gagal 
mencapai bagi penyandang disabilitas dan pembangunan;
• Penyandang disabilitas harus terlibat dengan pemerintah 
mereka dan memantau sehingga pelaksanaan SDGs terlaksana 
untuk mereka bagi mereka, oleh mereka dan bersama mereka;
• Pada tingkat global, penyandang disabilitas memiliki peran 
dalam pengawasan komitmen pemerintah ke SDGs sebagai 
pemangku kepentingan;
• CRPD melakukan pemantauan kemudian harus menginfor-
masikan hasil monitoring SDG dan sebaliknya;
• Sebuah laporan paralel untuk CRPD juga merupakan sumber 
daya yang besar untuk laporan paralel SDG;
• Data yang dihasilkan oleh Negara dan badan-badan pemban-
gunan untuk pemantauan SDG dapat berkontribusi untuk 
pemantauan CRPD;

• Hal yang sama berlaku untuk UPR, CEDAW, dan CRC

Keterlibatan tingkat nasional

• Organisasi penyandang disabilitas dapat terlibat baik secara 
lokal dan dengan pemerintah mereka, bekerja baik secara man-
diri dan dalam aliansi dengan pemangku kepentingan lainnya 
untuk memperkuat pesan dan saling mendukung;
• Strategi yang berbeda akan dibutuhkan di berbagai konteks 
nasional;
• Hal ini penting untuk berpartisipasi sejak awal pelaksanaan 
SDGs, untuk menjadi bagian dari desain dan perencanaan 
semua kebijakan nasional untuk melaksanakan SDGs dengan 
tujuan untuk memastikan bahwa hasil akan sejalan dengan 
CRPD;
• Organisasi / lembaga sangat mungkin memiliki nama yang 
berbeda di setiap negara.
• Meningkatkan kesadaran, berbagi informasi dan berkoordi-
nasi dengan organisasi penyandang disabilitas dan mitra;
• Menyelidiki mekanisme masyarakat sipil yang ada dan 
kemudian organisasi penyandang disabilitas berpartisipasi di 
dalam mekanisme tersebut;
• Menjangkau dan membangun kemitraan dengan Kementeri-

an dan Pemerintah;
• Terlibat dalam mekanisme masyarakat sipil, dan menulis 
tanggapan secara pribadi;
• Membangun jembatan dalam proses pembangunan nasional 
antara SDGs dan CRPD;

Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.
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“Penyandang disabilitas berperan dalam menciptakan jalur 
transformasional ini untuk masa depan yang lebih baik. Seka-
rang kerja keras dari perubahan yang nyata terletak tepat di 
depan.
 
Penyandang disabilitas harus menjadi pemimpin, membimb-
ing dunia untuk mencapai tujuan-tujuan ini untuk semua 

orang. Perjalanan ini menuntut tugas gigih dan keteguhan  
kami untuk terus mendorong pemerintah kita untuk bertanggu-
ng jawab kepada komitmen mereka sendiri. Kita tidak bisa 
ditinggalkan lagi.” - Maryanne Diamond, Chair of the Interna-
tional Disability Alliance, 2015

• Partisipasi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan SDGs 
sangat penting dan akan berfungsi sebagai perubahan radikal 
untuk apakah SDGs mencapai apa yang MDGs telah gagal 
mencapai bagi penyandang disabilitas dan pembangunan;
• Penyandang disabilitas harus terlibat dengan pemerintah 
mereka dan memantau sehingga pelaksanaan SDGs terlaksana 
untuk mereka bagi mereka, oleh mereka dan bersama mereka;
• Pada tingkat global, penyandang disabilitas memiliki peran 
dalam pengawasan komitmen pemerintah ke SDGs sebagai 
pemangku kepentingan;
• CRPD melakukan pemantauan kemudian harus menginfor-
masikan hasil monitoring SDG dan sebaliknya;
• Sebuah laporan paralel untuk CRPD juga merupakan sumber 
daya yang besar untuk laporan paralel SDG;
• Data yang dihasilkan oleh Negara dan badan-badan pemban-
gunan untuk pemantauan SDG dapat berkontribusi untuk 
pemantauan CRPD;

• Hal yang sama berlaku untuk UPR, CEDAW, dan CRC

Keterlibatan tingkat nasional

• Organisasi penyandang disabilitas dapat terlibat baik secara 
lokal dan dengan pemerintah mereka, bekerja baik secara man-
diri dan dalam aliansi dengan pemangku kepentingan lainnya 
untuk memperkuat pesan dan saling mendukung;
• Strategi yang berbeda akan dibutuhkan di berbagai konteks 
nasional;
• Hal ini penting untuk berpartisipasi sejak awal pelaksanaan 
SDGs, untuk menjadi bagian dari desain dan perencanaan 
semua kebijakan nasional untuk melaksanakan SDGs dengan 
tujuan untuk memastikan bahwa hasil akan sejalan dengan 
CRPD;
• Organisasi / lembaga sangat mungkin memiliki nama yang 
berbeda di setiap negara.
• Meningkatkan kesadaran, berbagi informasi dan berkoordi-
nasi dengan organisasi penyandang disabilitas dan mitra;
• Menyelidiki mekanisme masyarakat sipil yang ada dan 
kemudian organisasi penyandang disabilitas berpartisipasi di 
dalam mekanisme tersebut;
• Menjangkau dan membangun kemitraan dengan Kementeri-

an dan Pemerintah;
• Terlibat dalam mekanisme masyarakat sipil, dan menulis 
tanggapan secara pribadi;
• Membangun jembatan dalam proses pembangunan nasional 
antara SDGs dan CRPD;

Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.
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“Penyandang disabilitas berperan dalam menciptakan jalur 
transformasional ini untuk masa depan yang lebih baik. Seka-
rang kerja keras dari perubahan yang nyata terletak tepat di 
depan.
 
Penyandang disabilitas harus menjadi pemimpin, membimb-
ing dunia untuk mencapai tujuan-tujuan ini untuk semua 

orang. Perjalanan ini menuntut tugas gigih dan keteguhan  
kami untuk terus mendorong pemerintah kita untuk bertanggu-
ng jawab kepada komitmen mereka sendiri. Kita tidak bisa 
ditinggalkan lagi.” - Maryanne Diamond, Chair of the Interna-
tional Disability Alliance, 2015

• Partisipasi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan SDGs 
sangat penting dan akan berfungsi sebagai perubahan radikal 
untuk apakah SDGs mencapai apa yang MDGs telah gagal 
mencapai bagi penyandang disabilitas dan pembangunan;
• Penyandang disabilitas harus terlibat dengan pemerintah 
mereka dan memantau sehingga pelaksanaan SDGs terlaksana 
untuk mereka bagi mereka, oleh mereka dan bersama mereka;
• Pada tingkat global, penyandang disabilitas memiliki peran 
dalam pengawasan komitmen pemerintah ke SDGs sebagai 
pemangku kepentingan;
• CRPD melakukan pemantauan kemudian harus menginfor-
masikan hasil monitoring SDG dan sebaliknya;
• Sebuah laporan paralel untuk CRPD juga merupakan sumber 
daya yang besar untuk laporan paralel SDG;
• Data yang dihasilkan oleh Negara dan badan-badan pemban-
gunan untuk pemantauan SDG dapat berkontribusi untuk 
pemantauan CRPD;

• Hal yang sama berlaku untuk UPR, CEDAW, dan CRC

Keterlibatan tingkat nasional

• Organisasi penyandang disabilitas dapat terlibat baik secara 
lokal dan dengan pemerintah mereka, bekerja baik secara man-
diri dan dalam aliansi dengan pemangku kepentingan lainnya 
untuk memperkuat pesan dan saling mendukung;
• Strategi yang berbeda akan dibutuhkan di berbagai konteks 
nasional;
• Hal ini penting untuk berpartisipasi sejak awal pelaksanaan 
SDGs, untuk menjadi bagian dari desain dan perencanaan 
semua kebijakan nasional untuk melaksanakan SDGs dengan 
tujuan untuk memastikan bahwa hasil akan sejalan dengan 
CRPD;
• Organisasi / lembaga sangat mungkin memiliki nama yang 
berbeda di setiap negara.
• Meningkatkan kesadaran, berbagi informasi dan berkoordi-
nasi dengan organisasi penyandang disabilitas dan mitra;
• Menyelidiki mekanisme masyarakat sipil yang ada dan 
kemudian organisasi penyandang disabilitas berpartisipasi di 
dalam mekanisme tersebut;
• Menjangkau dan membangun kemitraan dengan Kementeri-

an dan Pemerintah;
• Terlibat dalam mekanisme masyarakat sipil, dan menulis 
tanggapan secara pribadi;
• Membangun jembatan dalam proses pembangunan nasional 
antara SDGs dan CRPD;

VIII. Apa Peran dari Penyandang
Disabilitas di Tingkat Global?

• High Level Political Forum (HLPF) adalah di mana tindak 
lanjut dan peninjauan secara global yang terjadi pada pelaksa-
naan SDGs;
• Tujuannya adalah untuk menyediakan forum untuk melaku-
kan ulasan secara terbuka, transparan, partisipatif dan interna-
sional yang sebanding dan proposal;
• Meskipun mekanisme tidak terikat secara hukum akuntabili-
tas, review tingkat global memberikan kesempatan untuk per-
hatian profil yang tinggi dan tekanan politik;
• HLPF ini terdiri dari Negara-negara Anggota, tetapi juga 
terbuka untuk stakeholder terkait, termasuk penyandang dis-
abilitas;
• Dalam rangka untuk membuat lebih baik dalam mengguna-

Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.
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kan keahlian mereka, Majelis Umum PBB telah mengamanat-
kan pemangku kepentingan, termasuk penyandang
disabilitas:
1. “Untuk menghadiri semua pertemuan forum resmi”;
2. “Untuk memiliki akses ke semua informasi dan dokumen   
      resmi”;
3. “Untuk campur tangan dalam pertemuan-pertemuan resmi”;
4. “Untuk menyerahkan dokumen dan kontribusi tertulis dan  
      kontribusi secara lisan”;
5. “Untuk membuat rekomendasi”;
6. “Untuk mengatur sisi acara dan meja bundar, bekerjasama  
      dengan Negara Anggota dan Sekretariat”.

HLPF merupakan forum tertinggi untuk mengangkat masalah 
tentang pelaksanaan SDGs terkait dengan penyandang disabil-
itas.

Penyandang disabilitas memiliki mandat untuk terlibat dalam 
HLPF dalam bidang berikut:
• tema tahunan;
• tema tematik;
• ulasan tentang negara;
• Ini akan memastikan penyandang disabilitas secara global 

Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.
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berpartisipasi dalam tinjauan global dan tindak lanjut dari 
pelaksanaan SDGs di HLPF;
• Mekanisme koordinasi diciptakan secara terbuka dan trans-
paran untuk semua orang dengan disabilitas dan organisasi-or-
ganisasi perwakilan mereka untuk berpartisipasi dan memberi-
kan masukan dalam tahunan dan tema tematik dan ulasan 
nasional;
• Berbagi informasi secara luas secara online;
• Menyediakan platform diakses bahwa semua orang penyan-
dang disabilitas dapat mengakses dan memberikan masukan.

IX. Monitoring dan Evaluasi

Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
pemda dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kaum 

marjinal lainnya.

Panitia SDGs perlu menyusun laporan tahunan  atas dasar data  
yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.
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termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
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akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
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hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.
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termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
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dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
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tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.
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dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
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secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
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2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.

X. Penutup

Tercapainya SDGs terlebih adanya interaksi aktif penyandang 
disabilitas dengan masyarakat dan pemerintah daerah dalam 
konteks partisipasi aktif serta keikutsertaan dalam kesetaraan.
Pada ujungnya akan membentuk suatu tatanan masyarakat 
yang inklusif yang mengakui kedisabilitasan sebagai bagian 
dari perbedaan yang dapat dipahami dalam konsep 

keberadaban dan kemanusiaan dalam rangka penghormatan, 
perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pemerintah daerah sebagai pemangku layanan masyarakat hen-
daknya berlaku fleksibel dalam mengkreasikan dan modifikasi 
untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif dan aksesibel bagi 
semua orang, tidak terkecuali penyandang disabiltas.

Dalam hal ini sangat diperlukan pemikiran positif yang terbuka 
dalam menerima kondisi disabilitas dan masyarakat marjinal 
lainnya. Sikap birokratis, formal dan terstruktur kiranya tidak 
menghambat interaksi pemerintah daerah dengan penyandang 
disabilitas.

Alangkah baiknya pemerintah juga mendorong media agar ber-
peran aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai perspek-
tif dan hak disabilitas yang sesuai dengan prinsip konvensi hak 
penyandang disabilitas, dimana menegaskan tentang persa-
maan kesempatan dan aksesibilitas informasi dan teknologi 
dalam pembangunan.

Tatanan masyarakat yang inklusif dapat memastikan terwujud-
nya no one leave behind dalam tujuan pembangunan yang 

berkelanjutan. Inklusifitas dapat menjadi indikator SDGs for 
all, dimana ketika penyandang disabilitas dapat berpartisipasi 
aktif dan menikmati SDGs, pastilah hal itu dirasakan oleh 
kelompok masyarakat lainnya diluar disabilitas.

Apapun yang menjadi tujuan (goals) dari SDGs, tentulah juga 
berlaku bagi penyandang disabilitas. Kearifan lokal dalam tata-
ran pemerintahan masyarakat (desa), dapat menjadi modal 
yang mendasar untuk saling menerima perbedaan dan menjadi-
kan disabilitas sebagai kebhinekaan yang tunggal ika. Sehingga 
penerimaan disabilitas sebagai bagian dari keberagaman adalah 
upaya mereduksi stigma atau labelisasi  dan diskriminasi      
penyandang disabilitas dalam perwujudan pembangunan yang 
inklusif dan aksesibel yang menjunjung harkat hidup manusia 
seutuhnya.

Secara internal bagi kelompok disabilitas, adalah penting untuk 
terus belajar dalam meningkatkan potensi diri dan secara aktif 
mengarusutamakan hak disabilitas dalam konsep inklusifitas 
dan kemandirian yang utuh. Sehingga dalam jangka pendek 
maupun panjang, masyarakat dan pemerintah mampu melaku-
kan harmonisasi dua sisi antara perspektif disabilitas dan non 
disabilitas dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelan-

jutan. Di sisi lain, hambatan-hambatan yang terjadi baik secara 
fisik/lingkungan, kebijakan dan nilai budaya tentang disabili-
tas, sedapat mungkin kita eliminasi agar peran aktif dan kontri-
busi penyandang disabilitas tetap ada.
 
Karena secara external, negara, pemerintah dan masyarakat 
membutuhkan bukti atau evidence based dalam bentuk advoka-
si maupun partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam aspek 
pembangunan dan pembuatan kebijakan yang inklusif dan 
berkelanjutan. Hal ini bisa kita awali dengan memahami 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan keterkaitannya 
dengan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas. 
Dari langkah kecil ini kemudian akan menjadi bagian proses 
panjang sebagai satu pergerakan yang terus bergulir agar parti-
sipasi aktif penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs terwujud nyata di ting-
kat lokal maupun national.
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Akuntabilitas terlaksananya SDGs di daerah sebaiknya dilaku-
kan dengan mekanisme fundamental yang berupa penetapan 
indikator capaian lokal dan produksi data–data yang relevan. 

Audit lokal dapat dilaksanakan secara  rutin dilakukan setiap 
enam bulan atau satu tahun, pemerintah dapat melaksanakan 
audit lokal terhadap pelayanan publik dan/atau program 
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marjinal lainnya.
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yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam 
termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelom-
pok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Sosialisi dan  diseminasi  bersifat  wajib dan  sangat  penting.  
Semakin  warga mengetahui dan memahami  apa yang sedang 
dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar  kemungkinan  
warga untuk  mendukung  upaya  yang akan  dan sedang dilak-
sanakan oleh pemerintahnya.

Jadi, pada intinya kegiatan ini merupakan  perwujudan dari 

Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan 
akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan 
langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
SDGs.

Dalam hal ini aksesibilitas informasi menjadi penentu keber-
hasilan sosialisasi yang menyeluruh terutama bagi penyandang 
disabilitas yang selama ini selalu kesulitan dalam mengakses 
informasi.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah 
secara internal kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat 
jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu  saja  kepada  
publik dan  terutama  kelompok–kelompok  masyarakat  di 
wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi dapat berupa forum–forum tatap muka ataupun 
menggunakan  dan  memanfaatkan   teknologi  informasi,   
melalui  website  dan media sosial.
Bahan utama sosialisasi diantaranya:
1. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah 
dan warga?

2. Apa itu Renaksi/Rencana Aksi SDGs yang telah disusun; 
termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam 
waktu lima tahun ke depan;
3. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja 
dan hasil kerjanya;
4. Apa yang akan dinikmati dan diperoleh warga dan masyar-
akat bila Renaksi dijalankan dengan baik. Misalnya semua 
warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu 
tanda  penduduk  (KTP), semua anak akan menikmati sekolah 
dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kese-
hatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang 
lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.

Tercapainya SDGs terlebih adanya interaksi aktif penyandang 
disabilitas dengan masyarakat dan pemerintah daerah dalam 
konteks partisipasi aktif serta keikutsertaan dalam kesetaraan.
Pada ujungnya akan membentuk suatu tatanan masyarakat 
yang inklusif yang mengakui kedisabilitasan sebagai bagian 
dari perbedaan yang dapat dipahami dalam konsep 

keberadaban dan kemanusiaan dalam rangka penghormatan, 
perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pemerintah daerah sebagai pemangku layanan masyarakat hen-
daknya berlaku fleksibel dalam mengkreasikan dan modifikasi 
untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif dan aksesibel bagi 
semua orang, tidak terkecuali penyandang disabiltas.

Dalam hal ini sangat diperlukan pemikiran positif yang terbuka 
dalam menerima kondisi disabilitas dan masyarakat marjinal 
lainnya. Sikap birokratis, formal dan terstruktur kiranya tidak 
menghambat interaksi pemerintah daerah dengan penyandang 
disabilitas.

Alangkah baiknya pemerintah juga mendorong media agar ber-
peran aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai perspek-
tif dan hak disabilitas yang sesuai dengan prinsip konvensi hak 
penyandang disabilitas, dimana menegaskan tentang persa-
maan kesempatan dan aksesibilitas informasi dan teknologi 
dalam pembangunan.

Tatanan masyarakat yang inklusif dapat memastikan terwujud-
nya no one leave behind dalam tujuan pembangunan yang 
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berkelanjutan. Inklusifitas dapat menjadi indikator SDGs for 
all, dimana ketika penyandang disabilitas dapat berpartisipasi 
aktif dan menikmati SDGs, pastilah hal itu dirasakan oleh 
kelompok masyarakat lainnya diluar disabilitas.

Apapun yang menjadi tujuan (goals) dari SDGs, tentulah juga 
berlaku bagi penyandang disabilitas. Kearifan lokal dalam tata-
ran pemerintahan masyarakat (desa), dapat menjadi modal 
yang mendasar untuk saling menerima perbedaan dan menjadi-
kan disabilitas sebagai kebhinekaan yang tunggal ika. Sehingga 
penerimaan disabilitas sebagai bagian dari keberagaman adalah 
upaya mereduksi stigma atau labelisasi  dan diskriminasi      
penyandang disabilitas dalam perwujudan pembangunan yang 
inklusif dan aksesibel yang menjunjung harkat hidup manusia 
seutuhnya.

Secara internal bagi kelompok disabilitas, adalah penting untuk 
terus belajar dalam meningkatkan potensi diri dan secara aktif 
mengarusutamakan hak disabilitas dalam konsep inklusifitas 
dan kemandirian yang utuh. Sehingga dalam jangka pendek 
maupun panjang, masyarakat dan pemerintah mampu melaku-
kan harmonisasi dua sisi antara perspektif disabilitas dan non 
disabilitas dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelan-

jutan. Di sisi lain, hambatan-hambatan yang terjadi baik secara 
fisik/lingkungan, kebijakan dan nilai budaya tentang disabili-
tas, sedapat mungkin kita eliminasi agar peran aktif dan kontri-
busi penyandang disabilitas tetap ada.
 
Karena secara external, negara, pemerintah dan masyarakat 
membutuhkan bukti atau evidence based dalam bentuk advoka-
si maupun partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam aspek 
pembangunan dan pembuatan kebijakan yang inklusif dan 
berkelanjutan. Hal ini bisa kita awali dengan memahami 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan keterkaitannya 
dengan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas. 
Dari langkah kecil ini kemudian akan menjadi bagian proses 
panjang sebagai satu pergerakan yang terus bergulir agar parti-
sipasi aktif penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs terwujud nyata di ting-
kat lokal maupun national.

“Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”



Tercapainya SDGs terlebih adanya interaksi aktif penyandang 
disabilitas dengan masyarakat dan pemerintah daerah dalam 
konteks partisipasi aktif serta keikutsertaan dalam kesetaraan.
Pada ujungnya akan membentuk suatu tatanan masyarakat 
yang inklusif yang mengakui kedisabilitasan sebagai bagian 
dari perbedaan yang dapat dipahami dalam konsep 

keberadaban dan kemanusiaan dalam rangka penghormatan, 
perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pemerintah daerah sebagai pemangku layanan masyarakat hen-
daknya berlaku fleksibel dalam mengkreasikan dan modifikasi 
untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif dan aksesibel bagi 
semua orang, tidak terkecuali penyandang disabiltas.

Dalam hal ini sangat diperlukan pemikiran positif yang terbuka 
dalam menerima kondisi disabilitas dan masyarakat marjinal 
lainnya. Sikap birokratis, formal dan terstruktur kiranya tidak 
menghambat interaksi pemerintah daerah dengan penyandang 
disabilitas.

Alangkah baiknya pemerintah juga mendorong media agar ber-
peran aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai perspek-
tif dan hak disabilitas yang sesuai dengan prinsip konvensi hak 
penyandang disabilitas, dimana menegaskan tentang persa-
maan kesempatan dan aksesibilitas informasi dan teknologi 
dalam pembangunan.

Tatanan masyarakat yang inklusif dapat memastikan terwujud-
nya no one leave behind dalam tujuan pembangunan yang 

35

berkelanjutan. Inklusifitas dapat menjadi indikator SDGs for 
all, dimana ketika penyandang disabilitas dapat berpartisipasi 
aktif dan menikmati SDGs, pastilah hal itu dirasakan oleh 
kelompok masyarakat lainnya diluar disabilitas.

Apapun yang menjadi tujuan (goals) dari SDGs, tentulah juga 
berlaku bagi penyandang disabilitas. Kearifan lokal dalam tata-
ran pemerintahan masyarakat (desa), dapat menjadi modal 
yang mendasar untuk saling menerima perbedaan dan menjadi-
kan disabilitas sebagai kebhinekaan yang tunggal ika. Sehingga 
penerimaan disabilitas sebagai bagian dari keberagaman adalah 
upaya mereduksi stigma atau labelisasi  dan diskriminasi      
penyandang disabilitas dalam perwujudan pembangunan yang 
inklusif dan aksesibel yang menjunjung harkat hidup manusia 
seutuhnya.

Secara internal bagi kelompok disabilitas, adalah penting untuk 
terus belajar dalam meningkatkan potensi diri dan secara aktif 
mengarusutamakan hak disabilitas dalam konsep inklusifitas 
dan kemandirian yang utuh. Sehingga dalam jangka pendek 
maupun panjang, masyarakat dan pemerintah mampu melaku-
kan harmonisasi dua sisi antara perspektif disabilitas dan non 
disabilitas dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelan-

jutan. Di sisi lain, hambatan-hambatan yang terjadi baik secara 
fisik/lingkungan, kebijakan dan nilai budaya tentang disabili-
tas, sedapat mungkin kita eliminasi agar peran aktif dan kontri-
busi penyandang disabilitas tetap ada.
 
Karena secara external, negara, pemerintah dan masyarakat 
membutuhkan bukti atau evidence based dalam bentuk advoka-
si maupun partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam aspek 
pembangunan dan pembuatan kebijakan yang inklusif dan 
berkelanjutan. Hal ini bisa kita awali dengan memahami 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan keterkaitannya 
dengan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas. 
Dari langkah kecil ini kemudian akan menjadi bagian proses 
panjang sebagai satu pergerakan yang terus bergulir agar parti-
sipasi aktif penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs terwujud nyata di ting-
kat lokal maupun national.

“Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”



SAYA DUKUNG
TUJUAN -1

MENGHAPUS
KEMISKINAN

#TujuanGlobal

36 “Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”



SAYA DUKUNG
TUJUAN - 2

mengakhiri
kelaparan

#TujuanGlobal

37“Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”



SAYA DUKUNG
TUJUAN - 3
kesehatan

yang baik dan
kesejahteraan

#TujuanGlobal

38 “Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”



SAYA DUKUNG
TUJUAN - 4

pendidikan
bermutu

#TujuanGlobal

39“Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”



#TujuanGlobal

SAYA DUKUNG
TUJUAN - 5

kesetaraan
gender

40 “Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”



SAYA DUKUNG
TUJUAN - 6

akses air bersih
dan sanitasi

#TujuanGlobal

41“Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”



#TujuanGlobal

SAYA DUKUNG
TUJUAN - 7

energi bersih
dan terjangkau

42 “Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”



#TujuanGlobal

SAYA DUKUNG
TUJUAN - 8

pekerjaan layak
dan pertumbuhan

ekomoni

43“Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”



SAYA DUKUNG
TUJUAN - 9
industri,

inovasi dan
infrastruktur

#TujuanGlobal

44 “Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”



SAYA DUKUNG
TUJUAN - 10

MENGURANGI
KETIMPANGAN

#TujuanGlobal

45“Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”



SAYA DUKUNG
TUJUAN - 11

KOTA DAN
KOMUNITAS YANG
BERKELANJUTAN

#TujuanGlobal

46 “Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”



SAYA DUKUNG
TUJUAN - 12

KONSUMSI DAN
PRODUKSI YANG

BERTANGGUNG JAWAB

#TujuanGlobal

47“Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”



SAYA DUKUNG
TUJUAN - 13

PENANGANAN
PERUBAHAN IKLIM

#TujuanGlobal

48 “Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”



SAYA DUKUNG
TUJUAN - 14

MENJAGA
EKOSISTEM

LAUT
#TujuanGlobal

49“Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”



SAYA DUKUNG
TUJUAN - 15

MENJAGA
EKOSISTEM

DARAT
#TujuanGlobal

50 “Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”



SAYA DUKUNG
TUJUAN - 16

PERDAMAIAN,
KEADILAN DAN
KELEMBAGAAN

YANG KUAT

#TujuanGlobal

51“Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”



52

SAYA DUKUNG
TUJUAN - 17
KEMITRAAN

UNTUK MENCAPAI
TUJUAN

#TujuanGlobal

“Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan Dalam Kerangka SDGs”




	cover SDGs A5_REV 1 jULI 17
	KATA PENGANTAR SDGs
	SDGs_rev 1 juli 17

