MEWUJUDKAN IKRAR
TIDAK MENINGGALKAN
SEORANG PUN
Janji untuk menjangkau setiap anak tanpa kecuali
“Saat kami mengawali perjalanan bersama yang luar biasa ini, kami bertekad untuk
tidak meninggalkan seorang pun. Berbekal kesadaran akan tingginya martabat
manusia, kami ingin melihat tercapainya Tujuan dan Sasaran bagi semua negara dan
rakyatnya beserta segenap lapisan masyarakat. Dan kami lebih dahulu berupaya
menjangkau mereka yang tertinggal paling jauh.”
Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (paragraf 4)

Telaah ringkas ini memberi panduan kepada pemerintah dan masyarakat internasional
tentang tindakan yang dapat segera diambil untuk mewujudkan Ikrar Tidak
Meninggalkan Seorang Pun (Leave No One Behind/LNOB). Telaah ini mengulas implikasi
dari Ikrar terhadap kebijakan dan praktik serta membahas sejumlah langkah nyata
yang harus dijalankan untuk memenuhi janji tersebut.

1 Pendahuluan

Ikrar Tidak Meninggalkan Seorang Pun yang tertuang dalam Agenda 2030 untuk
Pembangunan Berkelanjutan (The 2030 Agenda for Sustainable Development) berpotensi
mendorong perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi anak-anak paling
miskin dan terpinggirkan di dunia.
Kemajuan yang luar biasa telah dibuat dalam
beberapa dekade terakhir dalam upaya mengurangi
kemiskinan absolut, memberi kesempatan
bersekolah pada lebih banyak anak, dan menjamin
akses ke perawatan kesehatan dasar dan
pelayanan penting lainnya. Namun, fokus terhadap
laju perubahan rata-rata nasional menutupi
kecenderungan yang mengkhawatirkan, yaitu
kesenjangan yang lebar – dan kerap bertambah
lebar – antara kelompok anak yang berbeda.
Perkembangan anak dari keluarga miskin, di
daerah terpencil dan pedesaan, yang hidup dengan
disabilitas dan berasal dari kelompok minoritas
dan terpinggirkan, tertinggal dari anak keluarga
mampu. Perbedaan perkembangan pada kelompok
anak yang berbeda ini sering kali disebabkan oleh
keterpinggiran/eksklusi anak – perpaduan yang erat
antara kemiskinan dan diskriminasi yang menutup
berbagai peluang dan meningkatkan kesulitan.
Norma yang diskriminatif dan berakar sering kali
mengesampingkan anak perempuan, contohnya
penomorduaaan dalam memperoleh kesempatan.
Anak-anak yang berada di wilayah konflik dan
keadaan darurat, termasuk pengungsi anak, adalah
yang paling tidak beruntung di dunia. Perubahan
iklim juga memperburuk keterpinggiran anak yang
mengancam antara 35 hingga 122 juta orang
terjerumus ke dalam kemiskinan dalam 13 tahun
ke depan.1
Dalam konteks ini, Ikrar Tidak Meninggalkan Siapa
Pun memiliki potensi yang revolusioner. Terpenting
lagi, Ikrar menyiratkan bahwa kemajuan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDG) harus dinilai berdasarkan seberapa
jauh berbagai kelompok yang tertinggal itu
merasakan kemajuan. Aneka isu keterpinggiran dan
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diskriminasi seharusnya tidak lagi ditutupi dengan
hanya menyorot laju kemajuan rata‑rata: perhatian
yang lebih besar harus diarahkan pada kelompok
terpinggirkan. Dunia telah menegaskan bahwa
setiap anak tanpa kecuali harus dapat dijangkau.
Oleh sebab itu, Ikrar Tidak Meninggalkan Siapa Pun
bisa dikatakan merupakan unsur terpenting dalam
Agenda 2030 – kunci untuk mencapai SDG. Namun,
dorongan terhadap para pembuat kebijakan untuk
menjalankan Ikrar tersebut saat ini masih kurang.
Tidak hanya karena kekurangjelasan maksud dari
Ikrar dalam praktik, tetapi juga upaya mengatasi
keterpinggiran untuk menjangkau kelompok
tertinggal sering kali menantang dari aspek politik
dan ekonomi. Akibatnya, ada bahaya nyata saat
Ikrar Tidak Meninggalkan Seorang Pun berubah
menjadi janji kosong – prinsip yang kerap sebatas
retorika dan tidak diwujudkan dalam perubahan
yang bermakna bagi anak terpinggirkan.
Sekalipun demikian, manfaat yang diperoleh dari
penerapan pendekatan ‘tidak meninggalkan seorang
pun’ sangatlah besar. Bukti menunjukkan bahwa
kesenjangan menghambat upaya penanggulangan
kemiskinan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi dan berkelanjutan. Keterpinggiran dan
kondisi ekonomi di sejumlah negara merampas
produktivitas dan kelompok difabel di Bangladesh
menyebabkan negara mengeluarkan biaya sekitar
$891 juta setahun.2 Keterpinggiran juga mendorong
ketidakstabilan dan memicu konflik.
Mempercepat kemajuan kelompok yang tertinggal
jauh bukan hanya langkah yang tepat namun juga
cerdas. Pemerintah di seluruh dunia tidak boleh lagi
membuang waktu untuk segera merealisasikan Ikrar
Tidak Meninggalkan Seorang Pun.

2 Siapa yang Tertinggal?

Dalam konteks Agenda 2030, yang dimaksud dengan anak tertinggal adalah mereka yang
saat ini memiliki hasil paling buruk berdasarkan capaian SDG, yang mencakup indikator
ekonomi, kesehatan, pendidikan, nutrisi, perlindungan anak, dan tata kelola pemerintahan.
Sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah,3 ada hubungan yang jelas antara
kesenjangan pendapatan dengan capaian anak.
GAMBAR 1: POTRET ANAK-ANAK YANG TERTINGGAL
SETIAP ANAK WAJIB MENDAPAT NUTRISI YANG BAIK

Jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia lima
tahun per 1000 kelahiran hidup
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Tingkat pertumbuhan terganggu anak miskin lebih dari 2,5 kali lipat
dari anak kaya dan angka ini terus meningkat.
Sampel: Dari data terakhir tahun 2005, 50 negara menyumbang
56% populasi negara berkembang.

SETIAP ANAK WAJIB BELAJAR

SETIAP ANAK WAJIB DILINDUNGI

Persentase anak yang menyelesaikan pendidikan
sekolah menengah
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Jumlah anak miskin di negara berkembang yang meninggal sebelum
usia lima tahun lebih dari dua kali lipat daripada anak keluarga kaya.
Sampel: Dari data terakhir tahun 2005, 63 negara menyumbang
67% populasi negara berkembang.
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Meskipun kesenjangan menurun tetapi hanya setengah dari anak
keluarga miskin yang menamatkan pendidikan sekolah menengah
dibandingkan anak keluarga kaya.
Sampel: Dari data terakhir tahun 2005, 82 negara menyumbang 89%
populasi negara berkembang.
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Anak perempuan dari keluarga miskin memiliki kecenderungan
menikah sebelum 18 tahun tiga kali lebih tinggi daripada anak
perempuan keluarga kaya.
Sampel: Dari data terakhir tahun 2005, 55 negara menyumbang
54% populasi negara berkembang.
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Tepi Sungai Yamuna,
Agra, India, tempat pekerja
anak mencuci baju

ANAK-ANAK TERPINGGIRKAN
Di antara anak-anak tertinggal tersebut, ada bagian
yang terpinggirkan dalam jumlah yang sangat besar:
anak-anak yang hidup dalam kemiskinan mengalami
diskriminasi karena status dan tempat tinggal.
Di berbagai penjuru dunia, usaha bersama perlu
dilakukan untuk menjangkau anak-anak tertinggal:
• Di Peru, anak dari wilayah Huancavelica
memiliki kemungkinan gangguan pertumbuhan
16 kali lebih tinggi daripada anak dari Tacna.4
• Di Nigeria, 40% anak perempuan dari keluarga
miskin menikah di usia 15 sementara hanya 3%
anak keluarga kaya yang menikah di usia itu. 5

• Lebih dari 2 juta anak berumur antara
3-10 tahun di Bangladesh menderita berbagai
bentuk disabilitas. Sebagian besar dari mereka
tidak memperoleh pendidikan apa pun.6
• Di Vietnam, angka kematian anak dari kelompok
etnis minoritas lebih dari empat kali lipat
dibandingkan anak etnis mayoritas.7
Beberapa kelompok anak yang terpinggirkan
mengalami perkembangan yang lebih lambat
dari kelompok lainnya atau bahkan mengambil
langkah yang salah. Hasilnya: kesenjangan yang
terus melebar.

KOTAK 1: MENJANGKAU SETIAP ANAK
Melalui kampanye Every Last Child,8 Save the Children berupaya
memastikan pada 2019, 15 juta anak paling terpinggirkan di dunia memperoleh
akses pelayanan kesehatan penyelamatan jiwa dan pendidikan bermutu.
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3 Memahami Ikrar Tidak
Meninggalkan Seorang Pun
Ikrar Tidak Meninggalkan Seorang Pun memiliki dua elemen penting:
• SDG dan sasaran pendampingnya harus dipenuhi oleh negara, rakyat, dan seluruh
lapisan masyarakat.
• Kelompok masyarakat yang tertinggal paling jauh dari capaian sasaran SDG harus
diprioritaskan dan kebutuhannya didahulukan.
Dalam rangka mengurangi kesenjangan
antarnegara, negara perlu memastikan bahwa
sistem dan kebijakan internasional berkontribusi
pada sasaran SDG dan, bila memungkinkan,
agar lebih menguntungkan bagi negara kurang
berkembang. Hal ini juga mengharuskan pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah disepakati dalam
Agenda Aksi Addis Ababa mengenai Pembiayaan
Pembangunan termasuk Bantuan Pembangunan
Resmi (Official Development Assistance/ODA) dan
aksi menghentikan aliran dana gelap.

FOTO: DAVID HARTMAN/SAVE THE CHILDREN

Dua aspek Ikrar yang saling terkait ini memerlukan
kebijakan publik dan penganggaran skala nasional
serta kerja sama pembangunan internasional harus
diarahkan untuk mengatasi keterpinggiran di suatu
negara dan mengurangi kesenjangan antarnegara.
Sebagai upaya mengurangi kesenjangan di dalam
negeri, perlu memprioritaskan kelompok yang
paling jauh dari pencapaian sasaran SDG dalam
kebijakan publik dan penganggaran. Di beberapa
negara, upaya ini memerlukan penguatan sistem
pajak domestik dan memastikan mereka membuat
kemajuan dalam rangka meningkatkan pendapatan
untuk investasi di pelbagai pelayanan penting.

Cynthia, 3 tahun, dari
Liberia, mendatangi pusat
transit Save the Children pada
2015 setelah dinyatakan
negatif Ebola
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4 Mewujudkan Ikrar di dalam negeri:
peran pemerintah
Seluruh pemerintah baik di negara dengan pendapatan tinggi, sedang, dan rendah
harus mengambil tiga langkah nyata untuk mewujudkan Ikrar Tidak Meninggalkan
Seorang Pun. Pelaksanaan langkah itu tidaklah berlangsung sekali saja. Perlu ada
proses belajar, kegiatan dan penilaian yang berkesinambungan:
1. Menganalisis: melakukan ‘penilaian Tidak Meninggalkan Seorang Pun’ untuk
mengidentifikasi berbagai kelompok terpinggirkan.
2. Bertindak: menciptakan dan melaksanakan rencana kerja untuk menjangkau
semua kelompok terpinggirkan dan memastikan pendanaan yang memadai.
3. Bertanggung jawab: melaksanakan pengawasan dan pertanggungjawaban yang
transparan, inklusif dan parsitipatif untuk menilai tingkat kemajuan.

LANGKAH 1. MENGANALISIS:
MENJALANKAN ‘PENILAIAN TIDAK
MENINGGALKAN SEORANG PUN’
Agar dapat mengambil tindakan yang bermanfaat
demi menjangkau kelompok yang tertinggal,
pertama-tama pemerintah harus melakukan
‘penilaian Tidak Meninggalkan Seorang Pun (LNOB)’
untuk menjawab pertanyaan berikut:
a) Manakah kelompok yang tertinggal atau
berisiko tertinggal?
b) Mengapa kelompok tersebut tertinggal atau
berisiko tertinggal? Apa yang menyembabkan
lambatnya kemajuan dan keterpinggiran?
c) Apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat
kemajuan?
MEMASTIKAN ANALISIS DAN PENILAIAN YANG
TRANSPARAN, INKLUSIF DAN PARTISIPATIF
Penilaian LNOB tidak harus berupa latihan teknis
semata yang dilakukan secara tertutup. Proses
identifikasi kelompok tertinggal dapat membantu
mobilisasi kesadaran sosial mengenai persoalan dan
akar penyebab berbagai bentuk keterpinggiran dan
menghasilkan kebijakan politik untuk mengatasinya.
Jika diperlukan, proses tersebut harus dibuat
untuk memaksimalkan hal berikut – menumbuhkan
kesadaran dan membangun pemahaman atas
permasalahan dan penyebab berbagai bentuk
6

keterpinggiran serta menghargai usaha yang
dilakukan untuk mengatasinya. Pada saat yang
sama, keterpinggiran kerap merupakan isu politik
sensitif. Proses yang transparan dan terbuka dapat
melawan risiko dikendalikannya keputusan oleh
kepentingan kelompok tertentu. Ini juga akan
memastikan adanya pengalaman dan keahlian
yang luas dari seluruh komponen masyarakat
dan memberi kesempatan kepada kelompok
terpinggirkan agar suara mereka didengar.
Maka dari itu, penilaian harus melibatkan berbagai
pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam
penilaian LNOB, dari tingkat daerah hingga nasional.
Para peserta harus melibatkan staf pemerintah
dan sektor yang berbeda, anggota dewan, tokoh
masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan sektor
swasta (termasuk mereka yang mewakili usaha
kecil). Yang terpenting adalah perwakilan dari
kelompok terpinggirkan, termasuk anak laki-laki dan
perempuan, diundang dan didorong untuk ikut serta,
dengan menjamin keselamatan mereka.
Kelompok anak terpinggirkan ini harus dilibatkan
dalam beberapa tahapan proses. Tahapannya
mencakup pembahasan awal untuk mengumpulkan
masukan mengenai cara menjalankan proses
tersebut, sumber data yang dikaji untuk tahap
penilaian dan analisis, dan pembahasan akhir guna
menguji dan membahas temuan.

Semua penilaian LNOB harus direncanakan sesuai
konteks dan kebutuhan daerah setempat, dirancang
sejalan dengan proses yang sudah ada dan dilakukan
bersama-sama dalam bentuk kemitraan dengan
pihak lain. Melakukan penilaian LNOB bisa jadi
menantang dari segi budaya atau politik. Dalam
beberapa kasus, organisasi masyarakat sipil,
lembaga penelitian, atau lembaga donatur mungkin
paling tepat ditempatkan untuk memimpin proses ini
yang disertai partisipasi dari pemerintah dan para
pemangku kepentingan lain. Bila suatu daerah tidak
memiliki sumber daya yang cukup, penilaian LNOB
dapat dipadukan dengan sistem penilaian yang sudah
ada seperti analisis sektor dan tematik, namun harus
dilakukan secara sistemik di semua sektor.
Di bawah ini kami berikan gambaran singkat mengenai
prinsip dan unsur utama yang harus dimasukkan
dalam penilaian serta aneka jenis alat bantu dan
kerangka kerja yang dapat mendukung analisis.
a) Kelompok mana yang paling tertinggal?
Untuk mengindentifikasi mereka yang tertinggal,
maka sebanyak mungkin sumber data yang
relevan harus dikaji. Sejumlah indikator SDG perlu
digunakan sebagai dasar kerangka kerja penilaian
termasuk pendapatan, kesehatan, pendidikan,
nutrisi, perlindungan anak, serta hak sipil dan
politik. Indikator ini dilengkapi dengan indikator
tambahan yang dapat membantu dalam kaitannya
dengan masalah yang dihadapi di daerah setempat,
khususnya dari segi kerangka kerja HAM. Data
indikator perlu ditelaah untuk semua kelompok yang
tercantum dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan
Berkelanjutan, termasuk jenis kelamin, usia, disabilitas,
etnis, ras, lokasi geografis, dan status migrasi. Fokus
khusus diberikan untuk mengidentifikasi kelompok
anak terpinggirkan atau berisiko terpinggirkan.
Kelompok lain dapat ditambahkan jika sesuai, yang
idealnya diidentifikasi dan disepakati melalui proses
yang inklusif dan partisipatif.
Data administratif dan survei rumah tangga
merupakan sumber data utama untuk analisis
sehingga harus tersedia untuk umum pada
waktu yang tepat. Data kualitatif dan informasi
setempat dapat memberikan keterangan mengenai
dinamika dan faktor pendorong keterpinggiran
yang dapat mendukung dan memvalidasi data
statistik dan hasil survei. Berbagai jenis informasi
dapat saling melengkapi. Meski data kuantitatif
dapat menerangkan jumlah keterpinggiran,

KOTAK 2: ALAT IDENTIFIKASI
MEREKA YANG TERTINGGAL:
PANGKALAN DATA
KETIDAKSETARAAN BERBASIS
KELOMPOK (GRID)
GRID merupakan sumber data terpilah
yang dikembangkan oleh Save the Children
dengan melandaskan pada capaian anak
yang dipilah berdasarkan kelompok sosialekonomi. GRID memberi bukti kepada para
pembuat kebijakan, LSM, dan pihak-pihak lain
mengenai ketidaksetaraan di antara berbagai
kelompok anak.
Lihat: https://campaigns.savethechildren.net/grid

data tersebut mungkin tidak lengkap. Informasi
kualitatif dan setempat dapat menguraikan norma,
sikap, kepercayaan dan kebiasaan dalam rumah
tangga yang penting untuk bisa memahami pihak
terpinggirkan dan penyebab keterpinggiran.
Kesenjangan data sedapat mungkin harus
diidentifikasi dan dipersempit, misalnya melalui
konsultasi, diskusi kelompok terarah (FGD) dan
melalui survei pada kelompok tertentu yang
terpinggirkan, termasuk kelompok anak-anak.

4 MEWUJUDKAN IKRAR DI DALAM NEGERI: PERAN PEMERINTAH

MELAKUKAN PENILAIAN

Alat bantu seperti indeks kemiskinan multidimensi,9
sumber data terpilah (disaggregated data) (lihat
Kotak 2), dan grafik yang menggambarkan
ketidaksetaraan yang berpotongan dan/atau
tren dari waktu ke waktu (lihat Kotak 6) dapat
digunakan untuk mengindentifikasi kelompok yang
mengalami deprivasi yang parah, berulang dan
bertumpang tindih.10 Analisis yang dilakukan tidak
boleh hanya mencakup masyarakat yang berada
di bawah garis kemiskinan tetapi juga mencakup
kelompok yang rentan mengalami guncangan dan
berisiko mengalami hal yang lebih buruk dari itu.11
b) Mengapa kelompok tertentu tertinggal?
Tahap penilaian ini seharusnya mengidentifikasi
faktor dan proses yang melandasi keterpinggiran
serta menjadikan kelompok tertentu tertinggal.
Analisis sebaiknya mempertimbangkan penyebab
keterpinggiran dari segi ekonomi, sosial, politik, dan
budaya serta mengamati proses sejumlah aspek
tersebut berjalan pada tataran yang berbeda.
7
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Sebagai contoh, peluang dan perkembangan anak
dapat dipengaruhi oleh:
• faktor langsung (cth, apakah anak itu terserang
penyakit atau menjalani pola makan yang sehat)
• faktor strata rumah tangga dan masyarakat
(cth. kepercayaan dan kebiasaan setempat;
hubungan kekuasaan dengan rumah tangga dan
dalam komunitas; akses orang tua ke sumber
daya, pengetahuan, pelayanan)
• faktor struktural dan institusional dasar
(cth. apakah masyarakat terstruktur untuk
mengizinkan adanya peluang yang setara, serta
hak dan kebebasan berpolitik).
Perhatian khusus sebaiknya juga ditujukan pada
proses hubungan kekuasaan, faktor ekonomi, dan
norma sosial memengaruhi peluang yang dimiliki
kelompok tertentu, posisi mereka di masyarakat,
dan kapasitas yang mereka miliki untuk menentukan

jalan hidup mereka sendiri. Analisis ekonomi politik12
dapat menjadi alat bantu yang berguna untuk
memahami proses politik dan ekonomi yang berlaku
dalam masyarakat dan cara keduanya mendorong
keterpinggiran, termasuk hubungan kekuasaan,
akses ke proses politik, dan pembagian kekuasaan
antara kelompok dan individu tertentu.
Sejumlah kerangka kerja dan alat bantu analisis
yang dikembangkan oleh berbagai lembaga dan
organisasi dapat digunakan mendukung analisis
tentang faktor pendorong dan penghambat
perubahan. Misalnya, UNICEF Monitoring Results
for Equity System (MoRES) menggunakan kerangka
kerja penentu dalam identifikasi syarat atau penentu
penting yang dibutuhkan untuk memungkinkan
kelompok mengambil manfaat dari pelayanan
atau membuat kemajuan dari hasil pembangunan
manusia13 (lihat tabel 1). Analisis gender harus

TABEL 1: CONTOH PERTANYAAN DALAM KERANGKA KERJA PENENTU
Lingkungan pendukung
Norma sosial – Bagaimana norma sosial memengaruhi akses ke pelayanan?
Undang-undang/kebijakan – Bagaimana kebijakan dan undang-undang memengaruhi akses ke pelayanan?
Anggaran/pengeluaran – Apakah kebiasaan penganggaran dan belanja menguntungkan atau merugikan
kelompok tertentu dalam masyarakat?
Manajemen/koordinasi – Bagaimana manajemen dan koordinasi pelayanan memengaruhi akses?
Faktor sisi-pasokan (supply-side)
Ketersediaan komoditas/sumber daya penting – Apakah komoditas/sumber daya penting dapat diakses
oleh semuanya?
Akses ke pelayanan dengan staf, fasilitas, dan informasi yang memadai – Apakah pelayanan dengan
staf yang memadai, fasilitas yang mencukupi, serta informasi yang tersedia dan dapat diakses oleh semuanya?
Faktor sisi-permintaan (demand-side)
Akses keuangan – Apakah ada hambatan keuangan bagi individu dan kelompok yang mengakses pelayanan?
Kebiasaan dan kepercayaan sosial dan budaya – Bagaimana kebiasaan dan kepercayaan sosial dan
budaya memengaruhi akses ke pelayanan?
Waktu dan keberlanjutan penggunaan – Kapan dan seberapa sering individu dan kelompok menggunakan
pelayanan?
Kualitas perhatian dan pelayanan
Kualitas perhatian – Apakah kualitas perhatian memenuhi kebutuhan semua individu dan kelompok?
Diadaptasi dari UNICEF (2012) 14
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c) Apa yang dapat dilakukan untuk
mempercepat kemajuan bagi kelompok
terpinggirkan?
Tujuan penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi
kebijakan dan tindakan praktis yang akan
membantu mengatasi akar masalah keterpinggiran
serta menyusun prioritas dari aksi tersebut.
Langkah penting pertama adalah memetakan
dan menilai kebijakan serta program yang sudah
ada. Ini termasuk mekanisme pendanaan dan
penyampaian keduanya guna mengidentifikasi
jika ada celah yang harus ditutup dan reformasi
dibutuhkan karena upaya yang berjalan saat ini
gagal mencapai dampak yang diharapkan bagi
kelompok terpinggirkan. Tindakan sebaiknya

mencakup analisis pemangku kepentingan tentang
langkah yang sedang dijalankan oleh pemerintah,
masyarakat sipil, lembaga keagamaan, badan
internasional, dan bisnis swasta. Kegiatan ini
juga harus mempertimbangkan mekanisme
politik, preferensi, dan insentif yang memengaruhi
tindakan mereka.
Maka dari itu, latihan pemetaan ini bisa membantu
identifikasi jenis kebijakan, reformasi, dan tindakan
yang dibutuhkan, tempat ketiga hal tersebut
diperlukan, serta sejumlah pihak yang harus
dilibatkan. Langkah berikutnya adalah menetapkan
prioritas dari ketiganya sesuai sumber daya yang
tersedia untuk menggenjot perubahan. Fokus khusus
sebaiknya diarahkan pada hambatan dan peluang
untuk pendorong perubahan. Langkah ni mengacu
tindakan di bidang tertentu yang berpotensi
mendorong kemajuan pada beberapa sektor
dan kelompok.15 Pengerahan sumber daya untuk
kemajuan anak perempuan adalah salah satunya
(lihat Kotak 4).
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menjadi satu dengan penilaian yang mengidentifikasi
perbedaan cara anak perempuan dan perempuan
dewasa saat mengalami keterpinggiran
dibandingkan anak laki-laki dan pria dewasa serta
hambatan berbeda yang mereka hadapi.

KOTAK 3: MENGATASI TANTANGAN DALAM KONTEKS TERDAMPAK
DAN RENTAN KONFLIK
Tantangan untuk tidak meninggalkan siapa pun
terutama di wilayah yang dinyatakan terdampak
dan rentan konflik, tempat kekerasan di masa
lalu, kapasitas tata kelola yang lemah, dan
landasan ekonomi yang tergerus memperparah
kemiskinan dan menghambat kemajuan ke
arah target pengembangan. Akan tetapi,
upaya untuk menepati Ikrar Untuk Tidak
Meninggalkan Seorang Pun dalam konteks ini
semakin penting karena ketidaksetaraan adalah
akibat sekaligus penyebab konflik. Meskipun
menjalankan penilaian dan perencanaan LNOB
yang inklusif dan bersifat partisipatif mungkin
dirasa menantang di beberapa wilayah yang
rentan, ada baiknya untuk mengupayakan dialog
antara kelompok serta membangun pemahaman
bersama tentang hambatan perubahan dan
cara mengatasi hambatan itu. Kebutuhan yang
teridentifikasi secara lokal dan nasional di
negara-negara ini seharusnya didukung oleh
pendonor dan badan internasional dengan fokus
ganda untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek

sekaligus mengatasi akar masalah kerentanan.
Walaupun risiko operasional dalam konteks ini
termasuk tinggi, manfaat yang mungkin ada bisa
signifikan, dan Ikrar Untuk Tidak Meninggalkan
Seorang Pun pasti tidak akan terlaksana tanpa
upaya tersebut.
Anak-anak terlantar: Anak yang terlantar
akibat konflik, baik sebagai pengungsi lintas
negara maupun di negeri sendiri, menjadi
salah satu kelompok paling rentan di dunia.
Setengah dari pengungsi di seluruh dunia adalah
anak‑anak, dengan lama pengungsian rata-rata
17 tahun. Bahkan, bagi sejumlah anak, masa
pengungsian berlangsung sepanjang masa kanakkanak mereka. Anak di wilayah konflik mencapai
36% dari semua anak usia sekolah dasar yang
putus sekolah.16 Untuk memastikan agar masa
depan mereka tidak terampas, Save the Children
mendesak masyarakat dunia untuk menjamin
tidak ada pengungsi anak yang dibiarkan
tanpa pendidikan selama lebih dari
30 hari.
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KOTAK 4: MENJANGKAU SETIAP GADIS YANG TERTINGGAL
Menangani diskriminasi gender dan penegakan
hak anak perempuan harus menjadi inti dari
rencana pelaksanaan pemenuhan Ikrar untuk
Tidak Meninggalkan Seorang Pun. Anak
perempuan sering kali secara tidak proporsional
menjadi kelompok yang tertinggal paling jauh
di masyarakat akibat norma diskriminatif yang
berakar mendalam. Mengatasi akar masalah
dari pelemahan dan keterpinggiran mereka
berpotensi untuk menyulut perubahan dalam
masyarakat dan mempercepat kemajuan di
beberapa aspek SGD.
Pengerahan sumber daya dalam pendidikan
anak perempuan merupakan satu area yang
berpotensi mempercepat kemajuan di sejumlah
bidang. Sebagai contoh:
• Terdapat bukti signifikan bahwa pendidikan
ibu dan kemandirian perempuan merupakan
faktor penentu terkuat taraf kesehatan

MENGURANGI TANTANGAN DAN RISIKO
Penilaian LNOB tidak harus berupa latihan yang
sangat kompleks dan teknis. Dalam beberapa
situasi, yang diperlukan bahkan hanya adaptasi
dengan proses perencanaan, alat, dan sistem
penyampaian atau kegiatan yang sudah ada untuk
bisa lebih efektif menyorot kelompok tertinggal dan
terpinggirkan. Namun, seberapapun baiknya proses
tersebut dibuat dan didukung, itu tidak akan pernah
sempurna. Semua upaya akan menemui tantangan.
Memetakan tantangan yang mungkin dihadapi sejak
awal proses dilakukan dapat membantu identifikasi
peluang demi mengurangi tantangan tersebut.
Isu keterpinggiran sering sangat politis dan
sensitif. Penilaian LNOB harus dirancang dengan
mempertimbangkan hal itu, termasuk tentang
komponen analisis ekonomi politik yang kuat dan
ruang yang aman bagi kelompok terpinggirkan
untuk bisa berpartisipasi. Memastikan tak Seorang
Pun tertinggal berarti perlu perubahan kebijakan
guna memihak kelompok terpinggirkan serta
peningkatan kesempatan bagi anak agar suara
mereka lebih didengar dan terwakili. Seluruh
pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses
dan berbagai usaha dilakukan untuk menjamin
diperolehnya dukungan dari mereka jika diperlukan.
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dan gizi anak. Di India, misalnya, riset
mengindikasikan bahwa tingkat melek huruf
pada ibu jauh lebih signifikan daripada
letak wilayah atau tingkat pertanggungan
kesehatan dalam menentukan tingkat
kematian bayi dan balita.17
• Pendidikan membantu melindungi anak
perempuan dari pernikahan di bawah umur
dan kerugian seumur hidup yang disebabkan
oleh pernikahan tersebut pada kesehatan,
kesejahteraan, dan peluang mereka. Riset
menunjukkan bahwa mewajibkan secara
hukum anak perempuan bersekolah hingga
usia 16 tahun secara signifikan mengurangi
pernikahan di bawah umur, dan pendidikan
bermutu dapat membantu anak dalam
mengambil kendali atas keputusan tentang
pasangan dan waktu menikah.18

Dalam beberapa situasi, mengumpulkan informasi
tentang dan dari kelompok tertentu yang
terpinggirkan bisa menyebabkan pengotakngotakan, khususnya pada tempat konflik atau yang
rawan karena isu etnis, ras, identitas pribumi atau
agama. Persoalan juga muncul jika ada penolakan
berkepanjangan terhadap upaya menyorot sejumlah
isu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Menjalankan proses yang transparan, inklusif dan
partisipatif dapat melindungi dari risiko seperti
itu. Semua kelompok harus dijamin haknya atas
keikutsertaan dan perlindungan, kerahasiaan, serta
persetujuan yang bebas dan termaklum sebelumnya
(free, prior and informed consent).
Tantangan besar lainnya adalah investasi dana
yang dibutuhkan untuk menjangkau mereka
yang tertinggal. Semakin tinggi biaya marginal,
semakin sulit pula menjangkau orang-orang
tersebut. Diperkirakan biaya yang dibutuhkan
untuk memastikan tidak Seorang Pun tertinggal di
bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan
sosial di 75 negara mencapai $759 miliar per
tahun.19 Memobilisasi dukungan publik dan politik
di masyarakat untuk menjalankan agenda leaveno-one-behind menjadi semakin penting di tengah
banyaknya pilihan sulit dan upaya kompromi terkait
alokasi sumber daya publik.

Langkah selanjutnya dalam mewujudkan Ikrar
adalah menyetujui dan mengumumkan rencana yang
efektif dan inklusif untuk upaya:
• menetapkan sejumlah langkah prioritas untuk
menyikapi pendorong dan penyebab utama
keterpinggiran
• mengatasi kebuntuan dalam pelaksanaan
• mempercepat tindakan di banyak sektor dan
kelompok terpinggirkan.
Sejumlah negara mungkin memilih untuk
merencanakan pelaksanaan SDG dan pemenuhan
Ikrar Tidak Meninggalkan Seorang Pun dengan
cara yang berbeda-beda, misalnya melalui
rencana independen atau integrasi ke dalam
rencana nasional dan sektor yang sudah ada.
Jalan mana pun yang ditempuh, semua rencana
harus menetapkan cara mencapai target SDG dan
menjalankan komitmen tidak meninggalkan Seorang
Pun, memastikan bahwa kelompok terpinggirkan
dapat terlihat dari sudut pandang politik dan
diberi prioritas.20 Agar memenuhi tujuan tersebut,
semua rencana perlu dikembangkan melalui proses
yang inklusif dan partisipatif yang memastikan
keterlibatan aktif semua pihak, termasuk anak-anak
dan masyarakat sipil.
Rencana aksi harus menetapkan skala waktu dan
tahapan pencapaian, serta memuat penjelasan
tentang tanggung jawab para pemangku kepentingan
dan lembaga tertentu untuk melaksanakannya
secara partisipatif dan bertanggung jawab. Hal yang
penting adalah bahwa semua prioritas jangka pendek
mendukung strategi pembangunan jangka menengah
dan panjang guna memastikan pelaksanaan yang
efektif dan inklusif.
Mekanisme koordinasi SDG juga harus dirancang
untuk mengawasi pelaksanaan SDG dan koordinasi
kemajuan menuju Ikrar Tidak Meninggalkan Seorang
Pun. Upaya ini bisa mencakup tanggung jawab
koordinasi dengan pihak berwenang di kementerian
terkait, seperti Kementerian Keuangan atau
penunjukan lembaga perencanaan nasional yang
sudah ada sebagai koordinator. Rencana aksi untuk
dan yang dikoordinasi oleh pemerintah setempat
dan pihak berwenang tingkat kota juga bisa menjadi
pilihan yang dinamis dan diinginkan.

Rincian semua rencana ini ditentukan berdasarkan
konteks dan digerakkan oleh penilaian LNOB.
Namun, para pemangku kepentingan setidaknya
harus mempertimbangkan penentuan tujuan dan
tahapan pencapaian dalam tiga bidang utama yang
telah diidentifikasi oleh Save the Children sebagai
bidang yang berpotensi mendorong perubahan
jangka panjang dan berkelanjutan bagi anak
yang terpinggirkan: 21
a) Keuangan yang adil: pengerahan sumber
daya publik untuk pelayanan yang bermutu dan
diperlukan adalah faktor penting guna memastikan
sebagian besar kelompok terpinggirkan dapat
hidup, berkembang, belajar, dan dilindungi.
Untuk mencapai kondisi keuangan yang adil,
pemerintah harus:
• Meningkatkan pendapatan publik melalui
mobilisasi sumber daya domestik, khususnya
dengan pemungutan pajak progresif yang
tidak membahayakan anak, dan didukung oleh
kerja sama yang lebih luas dalam perpajakan
internasional dan mengatasi aliran dana yang
melanggar hukum.
• Meningkatkan dan memperbaiki alokasi
dan pengeluaran anggaran publik yang
wajar untuk menyediakan pelayanan publik
yang tepat dan bermutu, serta menghapus
hambatan biaya untuk memperoleh pelayanan
tersebut, termasuk melalui cara-cara yang
progresif guna menjalankan Penjaminan
Kesehatan Universal (Universal Health
Coverage) serta pendidikan dasar bermutu.
Fokusnya adalah memastikan semua orang
menerima pelayanan yang diperlukan tanpa
hambatan keuangan.
• Memastikan anak memiliki tingkat
keamanan keuangan minimum melalui
program perlindungan sosial yang peka anak
dengan terus meluaskan cakupan dan manfaat
bagi anak keluarga miskin.
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LANGKAH 2. BERTINDAK:
MENYETUJUI RENCANA TINDAKAN
UNTUK MEWUJUDKAN IKRAR TIDAK
MENINGGALKAN SEORANG PUN

b) Perlakuan setara: Memastikan tidak seorang
pun ditinggalkan berarti menjamin perlakuan
yang setara bagi semua orang dan kelompok,
serta menyikapi norma, kebijakan, keputusan
keuangan dan perilaku diskriminatif yang
mendorong keterpinggiran. Langkah ini bisa
menjadi pekerjaan yang rumit dan panjang
karena kerap berarti menantang norma sosial
dan budaya yang tertanam dalam dan lama serta
bersinggungan dengan keistimewaan politik.
Meski demikian, ada sejumlah langkah praktis
yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna
11
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menghasilkan dampak nyata. Untuk menjalankan
perlakuan yang setara, pemerintah perlu:
• Meniadakan penghalang diskriminatif
terhadap pelayanan, termasuk undangundang dan kebijakan yang diskriminatif.
Dalam beberapa kasus, organisasi
masyarakat sipil mungkin menjadi pihak yang
paling tepat sebagai pemberi pelayanan bagi
mereka yang sulit dijangkau, khususnya jika
kalangan yang tertinggal sulit dijangkau dari
segi budaya dan politik. Contohnya di Kenya,
Save the Children bekerja sama dengan
Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi
dan Dewan Nasional Pendidikan Nomaden
untuk melaksanakan program pendidikan
yang dirancang agar memenuhi kebutuhan
masyarakat nomaden.22
• Menantang norma dan perilaku
diskriminatif melalui kampanye kesadaran

c) Akuntabilitas: Langkah konkret harus
dijalankan guna memastikan suara dan
keikutsertaan kelompok terpinggirkan, termasuk
anak-anak, diberi ruang dan diperhitungkan oleh
para pembuat keputusan, kebutuhan mereka
dipenuhi dan mereka dapat mengandalkan
pertanggungjawaban dari para pemimpin. Data
dan akuntabilitas berkaitan erat: data yang
terpilah membantu agar kelompok terpinggirkan
dapat terlihat, dan dengan akses ke data yang
kualitasnya lebih baik dan lebih mudah diakses,
warga dapat mengawasi dan mendorong

KOTAK 5: BEKERJA DENGAN SEKTOR SWASTA UNTUK MEMENUHI IKRAR
TIDAK MENINGGALKAN SEORANG PUN
Usaha besar dan kecil berkontribusi pada Tujuan
Pembangunan Milenium (Millennium Development
Goals/MDGs) melalui penyediaan lapangan kerja,
pertumbuhan ekonomi, penguatan rantai nilai
dan penerapan keahlian dalam memecahkan
masalah pembangunan. Sebagai pendorong utama
perekonomian, sektor swasta menyentuh hampir
semua masalah dalam SDG dan harus memegang
peran utama dalam membawa perubahan yang
diperlukan untuk memastikan tidak ada pihak yang
tertinggal. Pemerintah dan pemangku kepentingan
lain perlu bekerja sama dengan sektor swasta,
mulai perusahaan multinasional hingga petani
kecil, guna memastikan langkah sektor swasta
mendukung masa depan yang berkelanjutan.
Untuk beralih dari tanggung jawab korporat
ke nilai bersama, tujuan pembangunan harus
diletakkan pada inti model usaha, yaitu membantu
memanfaatkan inovasi dan sumber daya sektor
swasta meraih SDG. Untuk berkontribusi pada
perwujudan Ikrar Tidak Meninggalkan Seorang
Pun, pemerintah harus mendukung, memberi
insentif atau mengelola perusahaan untuk:
• Mencatat dan mengukur informasi
non‑finansial terkait dengan dampak
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publik dan memastikan kebijakan yang disusun
guna melindungi hak sudah diterapkan.
• Memastikan bahwa setiap kelahiran
dicatat – titik awal yang praktis dan simbolis
untuk memastikan perlakuan yang setara bagi
semua orang.

lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pelaporan
wajib harus dijalankan oleh perusahaan
besar untuk mengetahui kinerja non-finansial
mereka dengan berpatokan pada pedoman
yang ada, seperti Inisiatif Pelaporan Global.23
• Memastikan bahwa semua perusahaan
melindungi dan memajukan hak
anak dalam semua aspek usaha mereka.
Pemerintah wajib memastikan pelaksanaan
yang efektif atas Prinsip Pedoman PBB
tentang Bisnis dan HAM (UN Guiding Principles
on Business and Human Rights)24 serta Hak
Anak dan Prinsip Bisnis (Children’s Rights and
Business Principles).25
• Memastikan bahwa semua karyawan
melakukan pekerjaan yang pantas dan
dibayar dengan upah layak yang dapat
memenuhi kebutuhan dasar anak mereka
dan memastikan terpenuhinya hak hidup,
berkembang, belajar, dan dilindungi.26
• Membat strategi bisnis inti untuk berkontribusi
pada tujuan pembangunan, dan menyokong
kepemimpinan dan legislasi politik yang
mendukung pendekatan nilai bersama.

LANGKAH 3. BERTANGGUNG
JAWAB: PENGAWASAN DAN
AKUNTABILITAS INKLUSIF DAN
PARTISIPATIF
Dalam upaya memenuhi Ikrar Tidak Meninggalkan
Seorang Pun, pemerintah harus membentuk sistem
pengawasan dan pertanggungjawaban yang
inklusif dan partisipatif untuk mengawasi kemajuan.
Kerangka* akuntabilitas yang tersedia untuk
umum setidaknya melacak kemajuan sebagian
besar kelompok terpinggirkan (termasuk melalui
target kesetaraan pijakan – lihat Kotak 6), dan
menyediakan mekanisme bagi peran serta mereka
secara terus-menerus di semua tingkat, termasuk
bagi anak-anak.
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kemajuan. Untuk mencapai akuntabilitas,
pemerintah harus:
• Menetapkan mekanisme dan proses
formal untuk membuat kelompok
terpinggirkan, termasuk anak-anak,
berperan serta dalam penyusunan
kebijakan dan penganggaran, memberi umpan
balik mengenai kinerja pelayanan, serta
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
• Memastikan adanya tingkat pemilahan
data yang tepat, minimal berdasarkan
pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, etnis,
status migrasi, disabilitas, dan lokasi geografis.
• Menjadikan data dan informasi tersedia
bagi publik dengan tepat waktu, bebas
biaya, dan dalam format yang bisa
diakses semua orang, termasuk anak-anak,
seraya melindungi privasi dan keselamatan
individu dan kelompok.

KOTAK 6: TARGET EKUITAS PIJAKAN
Target ekuitas pijakan (stepping stone equity)
adalah mekanisme yang mendukung pemerintah
dalam mengawasi kemajuan dari kelompok
terpinggirkan menuju target SDG. Gagasan
utamanya adalah menetapkan tanggal
sementara antara tahun 2016 dan 2030 guna
mengawasi kemajuan semua kelompok tersebut
yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan
yang sistematis serta memastikan semua sudah
berada pada jalur yang tepat untuk mencapai
target 2030. Pada tingkat nasional, target dapat
ditetapkan untuk berbagai kelompok yang
berbeda dan dalam sektor yang berbeda pula.
Grafik pijakan dapat digunakan sebagai ilustrasi
visual tentang kemajuan yang mudah dipahami
dan dapat digunakan untuk pengawasan dan
tinjauan partisipatif.

PANDUAN SINGKAT PENETAPAN TARGET
PIJAKAN
Langkah 1. Gunakan survei rumah tangga
atau data terpilah lain untuk identifikasi
kelompok yang paling tertinggal,
termasuk berdasarkan usia, gender, kota/
desa, kelompok ekonomi, etnis, kasta,
dan wilayah. Data harus representatif secara
nasional dan mencakup setidaknya dua waktu
pengamatan yang berbeda.
Langkah 2. Perhitungkan tingkat
kemajuan yang dicapai sejauh ini oleh
semua kelompok, dan tingkat kemajuan
yang perlu mereka capai untuk memenuhi
target SDG.
berlanjut ke halaman berikutnya

* Untuk visi lengkap Save the Children bagi kerangka akuntabilitas dalam Agenda 2030, lihat Save the Children (2016).
Menuju paradigma akuntabilitas baru: Kerangka akuntabilitas dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.
http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/New_Accountability_Paradigm.pdf
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KOTAK 6: TARGET EKUITAS PIJAKAN lanjutan
Langkah 3. Tentukan target pijakan pada
tanggal sementara untuk melihat apakah
kelompok yang paling tertinggal sudah
berada di jalurnya untuk memenuhi
target. Idealnya, kemajuan harus dikaji setiap
tahun, tetapi jika tidak memungkinkan dapat
ditentukan dua target pijakan – misalnya, tahun
2020 dan 2025 (lihat gambar 2 di bawah).

• Sebagian besar kelompok terkumpul di
sekitar tingkat rata-rata nasional, tetapi satu
kelompok atau lebih sangat tertinggal.
• Kelompok tertentu yang kurang beruntung
dan populasinya besar.
• Kelompok yang mengalami hanya sedikit
kemajuan dan dengan kesenjangan yang
mungkin melebar.

UNTUK KELOMPOK MANA TARGET
EKUITAS PIJAKAN HARUS DITETAPKAN ?

TANTANGAN DATA

Target pijakan harus ditetapkan untuk kelompok
yang paling tertinggal dan telah diidentifikasi
melalui proses penilaian LNOB yang terbuka
dan partisipatif. Target ekuitas pijakan yang unik
mungkin diperlukan untuk bidang tematik yang
berbeda: misalnya, kelompok anak yang tertinggal
dari segi indikator nutrisi tertentu mungkin
berbeda dengan kelompok yang tertinggal dari
segi pendidikan. Kriteria pemilihan kelompok
tertentu untuk target pijakan dapat meliputi:
• Perbedaan terbesar ketidaksetaraan
antara kelompok yang paling maju dan
paling tertinggal.

Menetapkan pijakan menuju target kesetaraan
menuntut negara untuk memiliki data terpilah
yang valid dan dapat dibandingkan dari waktu
ke waktu. Pada negara yang rutin melakukan
survei rumah tangga, jumlah kelompok etnis
yang dilibatkan atau batasan regional bahkan
dapat berubah seiring waktu. Jika banyak
kelompok regional atau etnis yang dicakup oleh
survei, ukuran sampel mungkin terlalu kecil
untuk mengambil keputusan yang secara statistik
signifikan. Data tentang kelompok tertentu kerap
sangat kurang. Masalah tersebut sebaiknya
dipertimbangkan sejak awal penetapan target
pijakan dan diatasi secara sistematis.

Tingkat kematian anak di bawah usia 5 tahun
(kematian per 1.000 kelahiran hidup)

GAMBAR 2: CONTOH TARGET PIJAKAN TENTANG KEMATIAN ANAK
UNTUK LIMA RUMAH TANGGA TERMISKIN DI INDONESIA
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Pengalaman Save the Children di seluruh dunia
menunjukkan bahwa saat anak perempuan dan
laki-laki diberikan kesempatan untuk berpartisipasi,
anak-anak itu dapat menjadi agen perubahan yang
berarti. Karena anak-anak tidak mempunyai hak
memilih, platform lain dibutuhkan untuk mendukung
keterlibatan aktif dan inklusif mereka dalam sistem
tata kelola dan memastikan suara mereka didengar
sekaligus ditindaklanjuti. Anak-anak ingin terlibat
dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan
mereka dan dengan sudut pandang berbeda dari
orang dewasa, mereka paling mengerti situasi
mereka sendiri.
Hak anak untuk berpartisipasi diwujudkan dalam
Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui pasal
12 yang menetapkan bahwa anak mempunyai
hak untuk mengungkapkan pandangannya secara
bebas dalam segala urusan yang memengaruhi
kehidupan mereka dan bahwa pandangan tersebut
dipertimbangkan dengan semestinya. Konvensi ini
juga menegaskan bahwa anak mempunyai hak sipil
dan politik, termasuk hak untuk mengungkapkan
pendapat, berserikat, berkumpul secara damai,
kebebasan berpikir dan mendapat informasi.
Beberapa pemerintahan sudah mengambil tindakan
untuk merealisasikan hak anak, tetapi pekerjaan
tersisa yang harus dilakukan tetaplah banyak. Yang
paling penting adalah mengenali berbagai hambatan
yang mencegah kelompok anak terpinggirkan
dari berpartisipasi secara setara dibandingkan
sebayanya yang lebih beruntung dan yang
mencegah anak perempuan dari menyampaikan
suara mereka agar didengar. Riset di bidang
ini mengingatkan bahwa mekanisme partisipasi
cenderung didominasi oleh anak dengan latar
belakang keuangan yang lebih baik, atau oleh anak
laki-laki, dengan sedikit kehadiran anak difabel atau
dari etnis minoritas.27
Save the Children telah menangani anak-anak
di berbagai wilayah, dan riset terbaru yang
melibatkan lebih dari 1.600 anak-anak dari 60
negara,28 menghasilkan sejumlah praktik yang
baik dan pelajaran penting yang semestinya
dipertimbangkan guna menjamin partisipasi anak
yang bernilai, inklusif, dan aman dalam proses

pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban
publik. Ini mencakup kebutuhan bagi anak untuk
mempunyai ruang dan organisasi mereka sendiri –
baik online maupun offline – tempat mereka bertemu
secara aman, belajar tentang hak anak, berbagi
pengalaman dan mengambil tindakan bersama.
Kebutuhan lain termasuk akses informasi terkini
yang sesuai umur dan disajikan dalam bahasa yang
mereka pahami.29
Agar anak dapat terlibat dalam proses pengambilan
keputusan dan pertanggungjawaban publik,
pemerintah juga perlu memastikan adanya
lingkungan pendukung untuk masyarakat sipil. Ini
termasuk jaminan atas hak untuk semuanya berupa
kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul
secara damai, dan mengakses informasi yang
tercantum dalam hukum dan dijalankan dalam
praktik. Untuk memastikan dukungan yang bermutu
pada keterlibatan anak dalam proses publik, para
praktisi dapat memanfaatkan standar praktik
Save the Children terkait partisipasi anak.*
MEKANISME PARTISIPASI

4 MEWUJUDKAN IKRAR DI DALAM NEGERI: PERAN PEMERINTAH

MENDUKUNG ANAK BERPARTISIPASI DAN
MENUNTUT PEMERINTAH BERTANGGUNG
JAWAB

Ada beberapa mekanisme untuk mendukung anak
agar suara mereka dapat didengar dengan cara
yang berarti dan inklusif serta berbagai inisiatif
yang diadaptasi sesuai kondisi setempat. Beberapa
inisiatif praktis yang pemerintah dapat coba lakukan
untuk menjamin setiap anak yang tertinggal dapat
didengar suaranya termasuk:
• Partisipasi anak dalam penganggaran:
Partisipasi ini dapat membantu memastikan
gagasan anak tercermin dalam alokasi
keuangan dan anggaran tersebut lebih baik
dalam memenuhi kebutuhan mereka. Di
Zimbabwe, sebagai contoh, klub yang dipimpin
anak memfasilitasi keterlibatan anak dengan
pemberian latihan kepada anak-anak tentang
masalah seperti pelacakan pengeluaran,
negosiasi, dan advokasi, 30 serta kemudian
menyusun proposal tentang pengeluaran sebagai
bahan pertimbangan pejabat pemerintah.31
Di Barra Mansa, Brasil, keterlibatan anak dalam
proses anggaran telah terealisasi: 18 anak
perempuan dan 18 anak laki-laki dipilih oleh
sebayanya untuk mewakili mereka dan menjamin
pemerintah kota mengatasi kebutuhan dan
prioritas bagi anak. Anak-anak yang dipilih

* Untuk detail lebih lanjut, lihat Save the Children (2005). Practice Standards in Children’s Participation,
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/practice-standards-childrens-participation
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belajar untuk mewakili sebayanya dalam satu
struktur yang demokratis, memprioritaskan
berdasarkan sumber daya yang tersedia serta
menyusun proyek dan rencana dalam konteks
tata kelola pemerintahan. Inisiatif ini membantu
pemerintahan lokal untuk mengembangkan
sistem dan pelaksanaan yang lebih efektif.
Upaya tersebut juga memberi anak-anak cara
pengembangan diri yang berharga termasuk
rasa percaya diri yang lebih besar, pengetahuan
yang lebih luas tentang kewarganegaraan,
dan pemahaman yang lebih baik tentang
persoalan sosioekonomi.32
• Parlemen dan pemerintahan anak telah
dijalankan dalam berbagai konteks guna
memberi ruang kepada anak menyampaikan
kekhawatiran mereka kepada pengambil
keputusan dan pemimpin masyarakat.
Di Bangladesh, parlemen anak telah berjalan
selama 13 tahun dan memberikan platform untuk
setiap anak di setiap wilayah untuk berkumpul
dan membahas pelbagai masalah yang
memengaruhi mereka dan memberikan
rekomendasi kepada anggota parlemen
dan pejabat pemerintah.33 Beberapa capaian
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Di Etiopia, anggota parlemen anak membantu
meningkatkan kesadaran tentang masalah
sosial yang penting dan menentang perilaku
membahayakan dalam komunitas mereka.
Salah seorang anak yang menjadi anggota
parlemen berkata, “Saya berbicara atas nama
anak perempuan lainnya dan untuk diri sendiri.
Saya melaporkan kepada pihak berwenang
jika ada anak perempuan yang dilecehkan atau
disiksa, dan saya telah belajar untuk mengatakan
tidak pada pelecehan seksual.” 34
• Mengarusutamakan partisipasi anak
dalam tata pemerintahan setempat:
Di Nepal, tata pemerintahan yang ramah
anak telah diperkenalkan sebagai kerangka
kerja strategis untuk menempatkan anak di
pusat agenda pengembangan badan lokal,
lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil.35
Anak perlu terlibat dalam pengumpulan

FOTO: SUSAN WARNER/SAVE THE CHILDREN

Bangunan ramah anak di Filipina
untuk pengungsi anak yang terusir
dari rumah akibat Topan Haiyan

parlemen anak hingga saat ini termasuk
dukungan yang berhasil tentang pengenalan
program pendidikan komputer di sekolah tingkat
lanjutan dan keagamaan serta pengenalan
pedoman kebijakan untuk melarang hukuman
badan/fisik.

Inovasi dari Guraghe, Etiopia adalah
penggunaan dialog komunitas sebagai jalan
untuk partisipasi anak. Dialog komunitas
merupakan wadah komunitas berkumpul untuk
mengidentifikasi dan menelaah kekhawatiran
dan kebutuhan mereka, mengatasi masalah,
serta memprioritaskan dan mengerahkan
sumber daya.37 Dengan dukungan fasilitator,
proses dialog memungkinkan anak dan orang
dewasa untuk membahas perilaku, nilai dan
praktik, termasuk yang dianggap berbahaya
atau mengganggu.

Partisipasi anak mempunyai dampak nyata saat
keikutsertaan menjadi sistematis dan mendorong
perubahan dasar dan struktural, serta bertahan
lama dalam kebijakan dan praktik nyata.
Mekanisme ini dapat menciptakan platform agar
suara anak bisa didengar. Namun, jika tidak
dipertimbangkan dengan semestinya, gagasan
tersebut berisiko dipandang sebagai pajangan
belaka. Inklusivitas juga tantangan berat.
Pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku
kepentingan lain seharusnya bekerja sama
untuk memastikan ruang partisipasi memenuhi
kebutuhan dan persyaratan berbagai kelompok
yang berbeda, termasuk kelompok terpinggirkan
dan tertinggal.
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informasi yang menjelaskan perencanaan dan
dalam komite perencanaan yang memutuskan
pengeluaran. Meski dianggap sebagai
pendekatan yang bermanfaat, tantangan tetap
ada saat memastikan bahwa anak-anak paling
terpinggirkan mempunyai kesempatan besar
untuk berpartisipasi.36
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IKRAR TIDAK MENINGGALKAN SEORANG PUN:
JANJI UNTUK MENJANGKAU SETIAP ANAK

LANGKAH-LANGKAH
PEMERINTAH

MEMPERTIMBANGKAN
Menetapkan
pertanggungjawaban yang
transparan, inklusif, dan
partisipatif untuk menilai
kemajuan menuju Ikrar.

BERTINDAK
Menentukan rencana aksi
untuk menjangkau kelompok
yang tertinggal paling jauh

MENGANALISIS
Mengidentifikasi kelompok
yang tertinggal paling
jauh serta penyebabnya
– melalui pertimbangan
umum dan penilaian.

SASARAN DAN TUJUAN YANG HARUS DICAPAI
SEMUA NEGARA, RAKYAT DAN LAPISAN MASYARAKAT

LANGKAH-LANGKAH UNTUK
MASYARAKAT INTERNASIONAL

BERTANGGUNG JAWAB
Pastikan pemantauan dan
peninjauan internasional
terhadap Ikrar dilakukan
berkala, terbuka dan inklusif.

BERTINDAK
Mengoptimalkan pembuatan
dan penyebaran data
terpilah bermutu.

MENYELARASKAN
Pastikan bahwa kebijakan
bertalian dengan Ikrar,
termasuk kebijakan pajak,
bantuan, perdagangan,
dan bisnis internasional.

KELOMPOK YANG TERTINGGAL PALING JAUH
HARUS LEBIH DULU DIJANGKAU

5 Mewujudkan Ikrar di tataran global –
peran masyarakat internasional
Masyarakat internasional – termasuk para donatur, lembaga PBB dan badan
multilateral – harus mengambil tiga langkah konkret berikut ini:
1. Menyelaraskan: Pastikan bahwa pelbagai kebijakan sejalan dengan Ikrar,
termasuk kebijakan bantuan, pajak, perdagangan, dan bisnis internasional. Bantuan
Pembangunan Resmi (ODA) harus menjangkau kelompok yang tertinggal paling
jauh di mana pun mereka tinggal, dan pajak internasional dan sistem keuangan
lainnya tidak boleh mendiskriminasi negara-negara berpendapatan rendah
dan menengah.
2. Bertindak: Mengerahkan segenap sumber daya dalam pembuatan dan
penyebaran data terpilah bermutu, termasuk optimalisasi dan penguatan kapasitas
pengumpulan data nasional dan membangun basis data internasional, dengan
semua data terpilah semaksimal mungkin.
3. Bertanggung Jawab: Pastikan dilaksanakannya pemantauan dan peninjauan
internasional terhadap Ikrar secara berkala, terbuka dan inklusif, termasuk melalui
pelaporan Pembangunan Berkelanjutan yang konsisten dan ditujukan ke Forum
Politik Tingkat Tinggi (HLPF), melalui Laporan Perkembangan (Progress Report)
SDG, dan dalam Peninjauan Sukarela Nasional partisipatif.

LANGKAH 1: MENYELARASKAN
PASTIKAN BAHWA KEBIJAKAN
BERTALIAN DENGAN IKRAR,
TERMASUK KEBIJAKAN BANTUAN,
PAJAK, PERDAGANGAN, DAN BISNIS
INTERNASIONAL
Masyarakat internasional harus mengambil
langkah konkret untuk mengurangi kesenjangan
antarnegara, sesuai dengan persyaratan Ikrar
Tidak Meninggalkan Seorang Pun. Ini mewajibkan
semua negara untuk memastikan pelbagai kebijakan
dan sistem internasional adil bagi negara-negara
termiskin di dunia dan, jika memungkinkan, lebih
menguntungkan bagi negara-negara tersebut.
Pada khususnya, kebijakan perdagangan, pajak,
dan bisnis internasional harus selaras dengan
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Ikrar Tidak Meninggalkan Seorang Pun. Sistem
pajak progresif sangat penting untuk mengatasi
kesenjangan, mendistribusikan ulang kekayaan dari
yang terkaya ke yang termiskin di masyarakat,
dan meningkatkan investasi dalam pelayanan
publik. Di tingkat internasional, pemerintah dan
lembaga internasional perlu meningkatkan
kerja sama perpajakan internasional dan
mengatasi aliran dana gelap (IFF) yang
merampas pendapatan negara berkembang.
Dengan estimasi konservatif yang memperlihatkan
dana sejumlah US$947 miliar keluar dari negaranegara berpendapatan rendah melalui IFF pada
2011,38 maka setiap negara perlu membuat
pelaporan publik yang sifatnya wajib, pencatatan
publik akan kepemilikan manfaat untuk negara dan
trust, serta pertukaran informasi pajak multilateral
secara otomatis.

Untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan
dan memastikan tidak ada negara yang tertinggal,
para donatur harus menetapkan jadwal yang
konkret untuk memenuhi komitmen ODA dan
mengalokasikan dana ke tempat yang paling
membutuhkan. ODA atau Bantuan Keuangan
Resmi harus mendukung perjanjian sosial 39 yang
disetujui dalam Agenda Aksi Addis Ababa dan
memastikan bahwa hal itu membantu pendanaan
yang memadai bagi pelayanan publik yang penting,
seperti Penjaminan Kesehatan Universal, pendidikan
bermutu, gizi, serta perlindungan sosial dan anak.
Untuk memastikan ODA konsisten dengan
tujuannya, maka ia harus diberikan melalui cara
yang sejalan dengan prinsip keefektifan bantuan
dalam Kemitraan Global untuk Kerja Sama
Pembangunan yang Efektif (Global Partnership
for Effective Development Cooperation).40 Bantuan
pembangunan harus dinilai sesuai dengan
seberapa banyak ia meningkatkan kehidupan
kelompok terpinggirkan. Lembaga internasional,
donatur dan badan amal harus mempublikasikan
rencana dan sarana untuk menunjukkan cara
kerja mereka menjangkau negara-negara yang
paling terbelakang. Komitmen sistem PBB untuk
memastikan bahwa upaya PBB memprioritaskan
kebutuhan negara-negara yang tertinggal paling
jauh, termasuk melalui Kerangka Kerja Bersama
untuk Aksi Pemberantasan Ketidaksetaraan
dan Diskriminasi (Shared Framework for Action on
Combatting Inequalities and Discrimination), disambut
dengan baik, dan harus diikuti oleh para pemangku
kepentingan yang lain.41

LANGKAH 2: BERTINDAK
MENGOPTIMALKAN PEMBUATAN
DAN PENYEBARAN DATA TERPILAH
BERMUTU
Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan
Ikrar Tidak Meninggalkan Seorang Pun
adalah menjadikan negara-negara yang tidak
diperhitungkan terlihat dengan cara memastikan
pembuatan dan penyebaran data terpilah
bermutu tinggi. Tantangan tersebut terutama
lebih nyata di negara-negara yang rentan dan
dilanda konflik.42 Kelompok Antarlembaga untuk
Indikator SDG (IAEG-SDG) dan Komisi Statistik
PBB harus mengamanatkan pemilahan data yang
komprehensif dalam Kerangka Indikator Global
dan membangun basis data. Data terpilah harus
disajikan dalam Basis Data Indikator SDG Global.
Lembaga-lembaga PBB dengan kemampuan
statistik juga dapat menunjukkan kepemimpinan dan
praktik terbaik dengan memastikan bahwa mereka
sepenuhnya memilah data.
Masyarakat internasional perlu ikut berperan guna
memastikan semua negara mendapatkan bantuan
teknis dan keuangan yang dibutuhkan dalam
upaya peningkatan dan perbaikan pengumpulan
data untuk mengukur progres dari kelompok yang
paling terbelakang dalam semua komponen SDG.
Kemitraan Global dalam Data Pembangunan
Berkelanjutan harus didukung untuk membantu
memenuhi tantangan memantau Ikrar Tidak
Meninggalkan Seorang Pun.
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Upaya untuk mengurangi kesenjangan antarnegara
dan menjangkau negara-negara yang tertinggal
paling jauh juga memerlukan peningkatan investasi
swasta dan publik di negara-negara termiskin dan
paling rentan di dunia. Langkah ini sejalan dengan
komitmen Agenda Aksi Addis Ababa. Secara
keseluruhan, porsi ODA dalam keuangan publik
mengalami penurunan. Namun di banyak negara,
terutama di negara-negara yang paling terbelakang,
akses terbatas ke sumber-sumber keuangan lainnya
menunjukkan bahwa ODA dan keuangan lunak
(concessional finance) akan terus memainkan
peran yang penting, terutama dalam memberikan
pelayanan publik dan meningkatkan akses ke
sumber keuangan lain.
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LANGKAH 3:
BERTANGGUNG JAWAB
PASTIKAN DILAKSANAKANNYA
PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
INTERNASIONAL TERHADAP IKRAR
SECARA BERKALA, TERBUKA
DAN INKLUSIF
Pemantauan dan peninjauan SDG internasional
dan regional harus sesuai dengan tujuan untuk
memantau Ikrar Tidak Meninggalkan Seorang
Pun. Forum Politik Tingkat Tinggi untuk
Pembangunan Berkelanjutan (HLPF)
memainkan peran sentral dengan mengawasi
jaringan proses tindak lanjut dan peninjauan di
tingkat global. Kemajuan internasional dan nasional
menuju terpenuhinya Ikrar harus ditinjau setiap
tahun di HLPF melalui tinjauan sukarela nasional
dan melalui tinjauan tematik global. Semua sesi
HLPF dan tinjauan harus bersifat terbuka, inklusif
dan interaktif, membuka jalan untuk partisipasi
masyarakat sipil dan kelompok-kelompok tersisih,
termasuk anak-anak yang terpinggirkan. Majelis
Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA)
mungkin merupakan momen yang tepat untuk
melanjutkan diskusi dan momentum setelah HLPF,
dengan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi
untuk Leave No One Behind di Majelis Umum
PBB 2018 (High Level Summit on Leave No One
Behind at UNGA 2018), 1.000 hari menjelang SDG.
Tinjauan sukarela nasional – suatu mekanisme
yang dijalankan oleh negara-negara yang
mengajukan diri secara sukarela untuk melaporkan
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perkembangan mereka menjelang SDG di HLPF –
harus memuat bagian yang ditujukan khusus
untuk Ikrar Tidak Meninggalkan Seorang
Pun. Pedoman yang diberikan PBB untuk tinjauan ini
harus diperbarui agar mencakup panduan khusus
tentang mekanisme negara melaporkan
perkembangan mereka dalam mewujudkan
Ikrar Tidak Meninggalkan Seorang Pun.
Ini harus mencakup sejumlah langkah yang
telah diambil berbagai negara tersebut untuk
mengidentifikasi dan menjangkau kelompok
terpinggirkan, serta pelaporan mengenai target
ekuitas pijakan nasional.
Laporan SDG tahunan harus meninjau
perkembangan dalam pemenuhan Ikrar Tidak
Meninggalkan Seorang Pun dalam satu bab khusus,
dan dengan konsisten melaporkan perkembangan
kelompok terpinggirkan di seluruh bidang tujuan.
Laporan ini harus mengidentifikasi dan menyajikan
target ekuitas pijakan internasional di semua bidang
tujuan yang relevan – misalnya, untuk seperlima dari
kelompok termiskin di dunia dan untuk perempuan
dan anak perempuan.
Pertanggungjawaban Agenda 2030 di tingkat
regional dan internasional juga harus dikaitkan
dengan, dan berpatokan pada, kewajiban dan
pelaporan hak asasi manusia internasional. Proses
tersebut harus berjalan secara sinergis dengan
mekanisme HAM internasional dan regional,
memastikan aliran data, analisis dan rekomendasi
yang sistematis dan dua arah, termasuk dalam
menjangkau kelompok paling tertinggal.43

6 Kesimpulan

Ikrar Tidak Meninggalkan Seorang Pun adalah salah satu
komitmen paling revolusioner yang pernah dibuat oleh masyarakat
internasional yang berpotensi memulihkan berabad-abad
pengabaian dan penganiayaan terhadap berbagai kelompok
terpinggirkan serta memastikan dijangkaunya setiap anak
tanpa kecuali. Namun, potensi ini hanya akan terwujud jika
Ikrar direalisasikan dalam bentuk tindakan. Keberhasilan dalam
mencapai ambisi yang menyeluruh dari Agenda 2030 untuk
mengakhiri kemiskinan dalam satu generasi bergantung pada
dipenuhinya Ikrar atau tidak; anak-anak di seluruh dunia tidak
bisa lagi menerima janji kosong.
Untuk mewujudkan Ikrar Tidak Meninggalkan Seorang Pun, pemerintah harus:
• Menganalisis: melakukan penilaian leave-no-one-behind untuk
mengidentifikasi kelompok paling terpinggirkan dan penyebab kelompok
tersebut masih tertinggal.
• Bertindak: membuat dan menerapkan rencana aksi guna menjangkau
semua kelompok terpinggirkan dan memastikan ketersediaan dana.
• Bertanggung jawab: memantau dan melaporkan perkembangan Ikrar
Tidak Meninggalkan Seorang Pun secara berkala, inklusif, partisipatif
dan transparan.
Masyarakat internasional, termasuk para donatur, lembaga PBB dan badan
multilateral, harus:
• Menyelaraskan: Memastikan kebijakan bertalian dengan Ikrar, termasuk
kebijakan pajak, bantuan, perdagangan, dan bisnis internasional.
• Bertindak: Mengoptimalkan pembuatan dan penyebaran data
terpilah bermutu.
• Bertanggung jawab: Memastikan dilaksanakannya pemantauan dan
peninjauan internasional terhadap Ikrar secara berkala, terbuka dan inklusif.
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Anak-anak di sebuah
kamp pengungsi di Irak
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