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Pembukaan 
 

Kami, delegasi dan pengamat Y20, berkumpul dari tanggal 17 hingga 24 Juli di Jakarta dan Bandung, 

yang terlaksana dengan baik oleh Presidensi Indonesia, berkomitmen untuk menangani masa depan 

pemuda mengenai lingkungan, keberlanjutan, perdamaian, keamanan, inklusi, dan kesetaraan yang 

berlaku. Upaya kami dalam melakukan langkah-langkah kebijakan yang komprehensif, dan berbasis 

bukti, dikelompokkan di sekitar empat bidang prioritas: Planet yang Berkelanjutan dan Layak huni, 

Ketenagakerjaan Pemuda, Transformasi Digital, serta Keberagaman dan Inklusi. 

 

Sebagai pemuda dari seluruh dunia, kami menyerukan kepada anggota G20 untuk berkomitmen pada 

multilateralisme yang bermakna yang melampaui perbedaan politik untuk terlibat dalam tindakan yang 

efektif, mengamankan masa depan yang adil yang tahan terhadap krisis iklim dan ekologi, memastikan 

peluang kerja yang produktif, dan menciptakan transformasi digital yang adil, inklusif, dan berpusat pada 

manusia untuk semua masyarakat. Kami secara khusus menyadari pentingnya membangun dan 

mempertahankan perdamaian sebagai prasyarat untuk pembangunan bersama. Selain itu, kami 

memperhitungkan bahwa kekerasan dan konflik yang sedang berlangsung memiliki implikasi pada 

pasokan pangan, paradigma ketahanan energi, arsitektur perdamaian global, dan isu-isu kemanusiaan. 

Kami meminta para Pemimpin G20 untuk segera mengadopsi kebijakan - yang setara dengan realitas 

setiap negara - yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan positif sebagaimana 

diuraikan dalam proposal kami. 

 

Kami mendesak para Pemimpin G20 untuk meningkatkan upaya pemulihan dan mengakui pentingnya 

kepercayaan sebagai fondasi tata kelola yang baik. Oleh karena itu, negara anggota harus 

memfasilitasi partisipasi pemuda yang inklusif dalam pengambilan keputusan sambil memberikan 

dukungan keuangan yang dilembagakan, terutama dalam partisipasi KTT Y20. Kami juga 

menyarankan Pemimpin G20 untuk terlibat dalam tindakan nyata, terukur, dan imperatif sambil terlibat 

secara aktif dengan komunitas yang kurang beruntung, terpinggirkan, dan secara historis terkucilkan 

untuk mengamankan peluang dan partisipasi yang sama bagi semua,
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Proposal Lintas Sektor Tentang 
Kesehatan Global 

 
Kami menyerukan para Pemimpin G20 untuk mengadopsi komitmen berikut pada kesehatan global: 

• Mencantumkan hak dan tanggung jawab antargenerasi untuk lingkungan yang bersih, sehat dan 

berkelanjutan dalam konstitusi nasional yang belum tercakup dan tercantum dalam hukum 

internasional, sambil mengoperasionalkan pendekatan One Health1 sebagai bagian dari protokol 

kesehatan masyarakat nasional dan internasional; 

• Memastikan bahwa semua teknologi untuk tantangan global - termasuk adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim, hilangnya keanekaragaan hayati, serta kesiapsiagaan dan respons epidemi - adalah 

sumber terbuka, dengan sistem berbagi data terbuka secara anonim yang kuat, dilengkapi dengan 

perpindahan teknologi dan pembagian hak paten yang lebih baik untuk mengatasi persinggungan 

antara krisis iklim dan ekologi, dengan tantangan kesehatan masyarakat; 

• Mendukung pengumpulan data kesehatan yang ter-informasi secara privat dan adil agar publik dapat 

mengakses secara transparan tindakan pembuat kebijakan, guna menghilangkan bias sistemik di 

sektor kesehatan; 

• Mengakui pentingnya layanan kesehatan mental yang inklusif, terjangkau, dan dapat diakses sebagai 

komponen perawatan kesehatan yang penting dalam mekanisme perlindungan sosial nasional dan 

infrastruktur kesehatan masyarakat, terutama bagi pemuda yang kurang beruntung, terpinggirkan, dan 

terkucilkan secara historis; 

• Mendukung Pendidikan Seksualitas Komprehensif2 bagi pemuda, khususnya di bidang disabilitas, 

kesehatan perempuan dan kekerasan berbasis gender, dalam upaya menyetarakan determinan 

sosial3; 

• Mengamanatkan langkah-langkah pengungkapan harga yang transparan di industri kesehatan untuk 

menciptakan pasar manufaktur farmasi dan medis yang lebih kompetitif dan adil, selanjutnya, 

mendorong inovasi medis, meningkatkan keterjangkauan dan mengoptimalkan pengeluaran publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 "One Health” berarti: suatu pendekatan untuk merancang dan mengimplementasikan program, kebijakan, legislasi, 

dan penelitian di mana berbagai sektor berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai hasil kesehatan masyarakat 

yang lebih baik. Bidang kerja di mana pendekatan One Health sangat relevan termasuk keamanan pangan, 

pengendalian zoonosis (penyakit yang dapat menyebar antara hewan dan manusia, seperti flu, rabies dan Rift Valley 

Fever), dan memerangi resistensi antibiotik (ketika bakteri berubah setelah terkena antibiotik dan menjadi lebih sulit 

diobati). 
2 Sesuai dengan norma sosial dan budaya. 
3 Untuk konteksnya, silakan merujuk ke rekomendasi di bagian Keberagaman dan Inklusi dalam komunike ini. 



 

 

 

 

 

 

Kami, pemuda, mendesak para Pemimpin G20 untuk segera mengadopsi proposal di bawah ini untuk 

pemulihan dan transisi yang adil, dengan memprioritaskan Orang dan Wilayah yang Paling Terkena 

Dampak. Kami menegaskan kembali Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan untuk semua, dengan 

pertukaran pengetahuan yang kuat dan pembangunan kapasitas sebagai prasyarat untuk aksi bersama 

demi kesejahteraan planet. 

 

A. MELINDUNGI KEKAYAAN ALAM BERSAMA 

1. Mengklasifikasikan 50% dari daratan dan perairan berdaulat global sebagai Kawasan Lindung 

serta memulihkan habitat*;4 

2. Berkomitmen untuk melaksanakan zero net artificialization, menghentikan deforestasi kawasan 

hutan primer pada tahun 2023 dan seluruh bentuk deforestasi pada tahun 2030, dan menetapkan 

definisi, metrik, dan pelaporan yang selaras untuk kegiatan pelestarian keanekaragaman hayati; 

3. Melindungi spesies terancam, termasuk melalui pemberantasan spesies invasif; 

4. Mengembangkan rencana pengelolaan air multi-skala yang sejalan dengan prinsip-prinsip 

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, berpusat pada solusi berbasis alam dan pengelolaan 

Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal (IPLC);* 

5. Mengelola polusi air dan limbah laut dengan memberlakukan sanksi bagi perusahaan, tim 

eksekutif, dan dewan direksi;* 

6. Mengamanatkan standar kualitas udara nasional yang sesuai dengan pedoman Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO - World Health Organization), mengembangkan mekanisme untuk 

mengatasi polusi udara lintas batas, dan mendukung kesiapsiagaan masyarakat untuk 

menanggapi tingkat polusi yang tidak aman. 

 

B. TRANSFORMASI SISTEM MAKANAN 

1. Mengadopsi kerangka kebijakan baru yang berpusat pada keberlanjutan sebagai dimensi kunci 

ketahanan pangan; 

2. Meningkatkan akses berkeadilan ke pasar bagi produsen pangan muda dan lokal dan meningkatkan 

lingkungan makanan5 dengan berinvestasi dalam inisiatif kolaboratif dan kooperatif, serta mengadakan 

pembangunan infrastruktur fisik dan digital; 

3. Mempromosikan diet sehat yang terjangkau dan dapat diakses untuk sistem pangan berkelanjutan 

dengan meninjau pedoman diet nasional, dan memanfaatkan pengadaan publik dan swasta, sambil 

mengurangi dampak lingkungan dari produksi ternak dan mengatasi konsumsi produk hewani yang 

berlebihan dalam kelompok berpenghasilan tinggi; 

4. Memfasilitasi transisi ke sistem pangan sirkular dengan perencanaan ulang subsidi pertanian menuju 

solusi cerdas-iklim dan positif-alam, menargetkan dukungan pada pertanian dan perikanan skala kecil; 

 
4 Wilayah ini harus memperkuat keamanan kepemilikan lahan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, memprioritaskan 

lahan dan perairan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, dan memusatkan pendekatan berbasis hak. 
5 Hal ini termasuk memastikan akses universal untuk memasak bersih pada tahun 2030 dengan mengkompensasi 

perolehan peralatan memasak bersih oleh rumah tangga melalui hibah atau dukungan dalam bentuk barang 
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PLANET YANG BERKELANJUTAN 

DAN LAYAK HUNI 
Proposal kebijakan yang ditandai dengan tanda bintang dijabarkan lebih lanjut pada Lampiran Planet Yang Berkelanjutan dan Layak Huni 
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5. Mendukung keanekaragaman hayati laut dan sungai serta perikanan berkelanjutan dengan 

menghentikan penggunaan kapal dengan pukat hela dasar, mengelola stok ikan secara efektif, 

meningkatkan pengumpulan data, dan mengendalikan kelebihan kapasitas armada yang dapat 

menyebabkan eksploitasi berlebihan; 

6. Mengurangi ekstraksi air tanah pertanian dengan memperkuat regulasi, meningkatkan pemantauan, 

meningkatkan kesadaran dan meningkatkan akses ke metode irigasi, teknologi, dan tanaman tahan 

kekeringan yang lebih efisien; 

7. Mengembangkan peta kesehatan tanah nasional untuk mengidentifikasi tanah tandus, dan 

berkomitmen untuk merestorasi dan melindunginya dengan mengurangi penggunaan pestisida dan 

secara bertahap mengganti penggunaan pupuk sintetis dengan pupuk organik. 

 

C.  MENGAKTIFKAN SISTEM PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN 

1. Mengembangkan Prinsip Panduan G20 dan indikator yang kredibel demi perumusan kebijakan 

bioekonomi; 

2. Menyelaraskan upaya pemantauan dan kerangka kerja yang bertanggung jawab untuk mendorong 

rantai pasokan berkelanjutan, tangguh, dan transparan;  

3. Memperluas investasi dalam Penelitian & Pengembangan eko-efisiensi serta menetapkan standar 

industri untuk penggunaan material sirkular; 

4. Berkomitmen untuk menghapus plastik sekali pakai di seluruh G20 pada tahun 2025 serta 

mengakhiri produksi dan penggunaan plastik murni pada tahun 2040; 

5. Melaksanakan skema eco-labelling universal yang menjamin transparansi untuk konsumsi 

berkelanjutan, dengan menegakkan prinsip dan standar Organisasi Internasional untuk 

Standardisasi di tingkat nasional; 

6. Mendesak perusahaan untuk mendorong konsumsi berkelanjutan yang terjangkau, mudah 

diakses, dan nyaman dengan mengubah arsitektur pilihan untuk memungkinkan opsi yang paling 

ramah lingkungan sebagai pilihan utama konsumen; 

7. Mengembangkan target nol limbah yang mengikat, mengadopsi kebijakan pertanggung jawaban 

produsen dan menanamkan prinsip ekonomi sirkular di seluruh siklus hidup produk, termasuk 

namun tidak terbatas pada penggunaan kembali, [hak untuk] perbaikan, pembuatan ulang, dan 

daur ulang; 

8. Membentuk Kelompok Ahli G20 tentang Logam Strategis dan Bahan Baku Kritis pada tahun 2023 

untuk meningkatkan standar pelaporan perusahaan, standar Lingkungan, Sosial, Tata Kelola 

(ESG) dan prinsip ekonomi sirkular* dalam pertambangan dan pemanfaatan.  
 

D. MEMPERCEPAT TRANSISI ENERGI 

1. Mewajibkan target dekarbonisasi jangka pendek dan jangka panjang yang mengikat secara hukum; 

menerapkan pemeriksaan kompatibilitas iklim skenario 1,5°C yang berbasis sains dan tidak 

melampaui batas 1,5°C untuk semua undang-undang, kebijakan, dan proyek nasional yang baru; 

2. Menyampaikan rencana nasional untuk penghapusan bahan bakar fosil6 secara adil dan 

peningkatan energi terbarukan dan infrastruktur, dengan mengakui Tanggung Jawab Bersama 

tetapi Berbeda dan Sesuai Kemampuan; 

 
6 Termasuk tidak ada proyek hulu baru, dan menghapus semua pembangkit listrik batu bara dan minyak secara 

bertahap pada tahun 2040. 
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3. Berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan #7 pada tahun 2030 melalui 

peningkatan Kemitraan Multilateral Transisi Energi yang Adil dan kebijakan nasional; menyediakan 

transfer teknologi bersih, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan yang tepat sasaran; 

4. Meningkatkan efisiensi energi di semua sektor dengan memberlakukan insentif dan standar 

peraturan dan keuangan, melaksanakan kebijakan untuk mencegah konsumsi pemanasan dan 

pendinginan7 yang berlebihan, dan meningkatkan Respons Sisi Permintaan (Demand Side 

Response); 

5. Berinvestasi dalam infrastruktur transportasi rendah karbon, terjangkau, dan dapat diakses untuk 

mendukung mobilitas aktif, bersama, dan publik; mendorong pergeseran multimoda menuju 

mobilitas rendah karbon dan mendorong penyerapan kendaraan8 dan bahan bakar rendah emisi;  

6. Mengembangkan peta jalan nasional untuk menggantikan energi dan bahan baku yang berasal 

dari bahan bakar fosil di industri dengan alternatif rendah karbon9 dan meningkatkan investasi 

dalam Penelitian & Pengembangan dekarbonisasi industri. 

 

E. MEMPERKUAT KETAHANAN LINGKUNGAN BINAAN/ TERBANGUN 

1. Menjamin Hak Asasi Manusia atas Air dan Sanitasi melalui (1) perancangan layanan Air, Sanitasi, 

dan Kebersihan yang terjangkau, andal, dan aman, (2) meningkatkan investasi dalam sanitasi 

inklusif di pedesaan dan seluruh kota, serta dalam infrastruktur air yang menua dan air limbah 

melalui proses penilaian risiko dan (3) melaksanakan pelaporan dan audit kehilangan air tahunan; 

2. Meningkatkan pengawasan dan respons kesehatan masyarakat global dengan memperkuat 

jaringan laboratorium dan kerangka kebijakan, serta memastikan pembagian informasi yang tepat 

waktu, open-source (sumber terbuka), serta transparan lintas negara dan sektor; 

3. Mempromosikan Sustainability by Design untuk menyatukan alam dan perencanaan tata ruang 

yang berpusat pada manusia dan mengurangi ketidaksetaraan10; 

4. Meningkatkan ruang hijau dan koridor ekologi* untuk mendukung rehabilitasi dan pelestarian 

keanekaragaman hayati asli; 

5. Secara proaktif mengembangkan mekanisme kesiapsiagaan, respons, dan ketahanan bencana 

yang inklusif dengan (1) memperkuat penilaian risiko kolektif, pelaporan, dan pemantauan, (2) 

memastikan interoperabilitas terbuka di seluruh sistem informasi risiko, dan (3) menempatkan 

Pengetahuan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal di garis depan dalam semua risiko 

komunikasi; 

6. Mengaktifkan lingkungan binaan yang adaptif, efisien, dan tangguh dengan mendanai infrastruktur 

hijau, menstandarisasi Penilaian Siklus Hidup infrastruktur, serta mendukung pemeliharaan dan 

perbaikan infrastruktur. 
 

F. MOBILISASI KEUANGAN BERKELANJUTAN 

1. Mengamanatkan publikasi dan implementasi target ratchet lima tahun yang selaras dengan 1,5°C 

dan rencana transisi untuk semua perusahaan publik, lembaga keuangan, dan pemerintahan pada 

tahun 2024; 

 
7 Langkah-langkah ini seharusnya tidak memberikan sanksi kepada rumah tangga yang paling rentan. 
8 Kebijakan harus memprioritaskan mobil ringan, kereta api, dan kapal rendah karbon. 
9 Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada listrik rendah karbon, hidrogen rendah karbon dan biometana. 
10 Termasuk solidaritas antargenerasi, memupuk Keberagaman dan inklusi, ketimpangan interseksional, pelestarian 

warisan budaya dan peningkatan kualitas hidup.  
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2. Mengamanatkan penyampaian laporan keuangan terkait iklim dan alam yang dapat dibandingkan, 

dapat dioperasikan, transparan, selaras dengan skenario berbasis sains dan yang tidak melampaui 

batas 1,5°C, serta meliputi cakupan emisi penuh, diterbitkan setiap tahun pada tahun 2025; 

3. Menetapkan green dan brown taxonomy yang dapat dioperasikan berdasarkan netralitas teknologi 

dan kinerja lingkungan; 

4. Meningkatkan hubungan antara sistem perdagangan emisi di seluruh G20 untuk 

mengimplementasikan Buku Aturan Pasal 6 Paris Agreement;* 

5. Mengadopsi Dasar Harga Karbon Internasional* dengan garis dasar berjenjang 

sebesarUS$25/$50/$75/ tCO 2 e berdasarkan PDB/ kapita. 

6. Memenuhi pembagian yang adil untuk target pendanaan iklim minimum sebesar US$500 dari 

negara-negara maju anggota G20 ke negara-negara berkembang dengan target keuangan publik 

dan swasta yang jelas untuk mitigasi, adaptasi dan alam; mendirikan Fasilitas Pembiayaan 

Kerugian & Kerusakan untuk mengimplementasikan Santiago Network, dengan mengikuti Prinsip-

Prinsip Adaptasi yang Dipimpin Secara Lokal; 

7. Berkomitmen pada akhir tahun 2022 untuk penghapusan semua subsidi bahan bakar fosil, dengan 

menyertakan laporan tahunan yang mengikat secara hukum mengenai progres sebagai bagian 

dari rencana nasional untuk penghapusan bahan bakar fosil11, dan mengalihkan subsidi dari 

industri intensif karbon ke dekarbonisasi; 

8. Menerapkan faktor-faktor ESG sebagai kriteria di semua tender publik untuk memastikan praktik 

yang berkelanjutan. 

 
11 Lihat bagian “Mempercepat Transisi Energi”, poin poin 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kami menekankan urgensi untuk mengatasi dampak sistemik pandemi pada kehidupan serta tantangan 

ketenagakerjaan pemuda yang sudah berlangsung lama untuk mencapai kemajuan menuju G20 Youth 

Roadmap 2025. Kami mendesak para pemimpin G20 untuk mengadopsi tindakan berikut dengan melibatkan 

banyak pemangku kepentingan dan mempromosikan inklusifitas pada kelompok yang kurang beruntung. 

 

A. CAKUPAN JARING PENGAMAN SOSIAL 

1. Memastikan perlindungan dan mempromosikan transisi pekerja muda dalam sektor pekerjaan 

informal dan non-standar melalui mekanisme asuransi sosial yang kuat terkait dengan kebijakan 

pasar tenaga kerja aktif yang: 

a. Memberikan tunjangan tunakarya yang terdiri dari dukungan pendapatan, seperti bantuan tunai 

selama adanya guncangan eksternal, dukungan pekerjaan dalam bentuk keterampilan, bantuan 

pencarian kerja, dan/atau program penempatan; 

b. Menghilangkan kesenjangan perlindungan bagi pekerja muda yang rentan, termasuk pencari kerja 

pemula, melalui ketentuan afirmatif dalam skema iuran, seperti subsidi premi dan persyaratan 

kelayakan yang dilonggarkan; 

c. Menerapkan prinsip-prinsip perlindungan sosial adaptif untuk membantu pemuda yang kurang 

beruntung dengan mengatasi guncangan kovariat yang besar; 

d. Memfasilitasi transisi ke pekerjaan layak melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas di 

ekonomi formal dan penguatan layanan ketenagakerjaan publik yang disesuaikan dengan 

kebutuhan pemuda.  

2. Mencegah kaum muda dari pekerjaan tidak tetap dan pengucilan sosial-ekonomi melalui langkah-

langkah bantuan sosial yang: 

a. Meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas dan memastikan pemuda tetap bersekolah melalui 

program bantuan pendidikan yang bijaksana; 

b. Mengidentifikasi dan melindungi pemuda yang rentan di sekolah atau tempat pelatihan dengan 

dukungan sosial dan kesehatan yang relevan; 

c. Memperkuat dukungan pendapatan untuk pemuda dengan tanggungan dan mengevaluasi kembali 

kebijakan pembatasan aset untuk menyeimbangkan tanggung jawab keuangan dengan langkah-

langkah promosi tabungan. 

B. PENGEMBANGAN KETERAMPILAN 

Mendukung pendidikan menengah dan tinggi yang lebih berkualitas untuk meningkatkan kemampuan 

kerja, produktifitas, dan mendukung pembelajaran seumur hidup pemuda melalui inisiatif triple helix 

yang: 

1. Mendemokratisasi keterampilan melalui bank terbuka dan pelatihan modular, terutama pada sektor 

teknis dan kejuruan, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan teknis, non-teknis, dan 

kewirausahaan yang relevan; 

2. Meningkatkan aksesibilitas pelatihan, terutama untuk yang tidak berpendidikan, tidak bekerja atau 

tidak memiliki pelatihan (Not in Education, Employment or Training) dan pemuda yang kurang 

beruntung, melalui pendidikan yang terdesentralisasi, beasiswa yang menguntungkan, dan 

pinjaman tanpa bunga riil; 
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3. Menetapkan standar kompetensi nasional atau regional di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan 

yang memfasilitasi sertifikasi keterampilan internasional dan mobilitas bagi pelatih, pekerja muda, 

dan pelajar; 

4. Menyediakan skema jaminan pemuda yang menawarkan program pelatihan opsional, kesempatan 

belajar berbasis pekerjaan, dan/atau pekerjaan berkualitas dalam interval yang sesuai sejak 

seorang pemuda menjadi tunakarya atau meninggalkan pendidikan. 

 

C. TRANSISI SEKOLAH KE DUNIA KERJA 

Memastikan transisi pelajar muda ke pasar tenaga kerja dengan baik dan stabil dengan: 

1. Menghubungkan sekolah dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dengan melibatkan pemangku 

kepentingan pendidikan dan pengusaha untuk membangun kurikulum yang memenuhi standar 

industri, ditambah dengan program persiapan kerja untuk pelajar; 

2. Memfasilitasi program persiapan kerja untuk pelajar melalui layanan dukungan karir yang 

disesuaikan dan penempatan pembelajaran berbasis kerja yang berkualitas, termasuk alternatif 

magang ke jalur pendidikan universitas; 

3. Mengikutkan pekerja muda, pemagangan, dan magang pembelajaran dalam pengambilan 

kesepakatan bersama dan menyediakan sistem penilaian yang adil; 

4. Mengatasi ketidaksesuaian keterampilan dengan memperkuat sistem informasi pasar tenaga kerja 

regional dan nasional untuk mengurangi asimetri antara pencari kerja, pengusaha sipil dan bisnis, 

serta lembaga pendidikan dan pelatihan; 

5. Mendukung pemberian tunjangan magang pembelajaran untuk semua bidang pekerjaan dan 

menghapus secara bertahap magang pembelajaran tanpa tunjangan di organisasi internasional. 

 

D. EKOSISTEM KEWIRAUSAHAAN SOSIAL 

1. Memperjuangkan kewirausahaan sosial sebagai jalur menuju ketenagakerjaan pemuda dalam 

agenda pembangunan nasional melalui kerangka regulasi yang mendukung yang: 

a. Menyediakan bentuk hukum, standardisasi, sertifikasi, dan skema pengukuran dampak untuk 

perusahaan sosial; 

b. Menetapkan alat kebijakan keuangan dan non-keuangan untuk mendukung usaha sosial, 

termasuk namun tidak terbatas pada dana investasi nasional, program pinjaman khusus, dan 

prosedur pendaftaran usaha yang disederhanakan; 

c. Mendukung inisiatif untuk meningkatkan kesadaran dan mengarusutamakan gagasan 

kewirausahaan sosial. 

2. Membangun ekosistem pertumbuhan yang komprehensif untuk usaha sosial pemuda melalui hub 

berbasis komunitas yang: 

a. Memberikan arahan dan dukungan bisnis ujung ke ujung, dari ide hingga pembiayaan jangka 

panjang; 

b. Menghubungkan pengusaha pemula dengan rekan dan pemain kunci, terutama praktisi dan 

investor. 

3. Mendukung G20 sebagai pusat keunggulan kewirausahaan sosial yang: 

a. Memberdayakan dan berbagi praktik terbaik melalui Pusat Penelitian Kewirausahaan tentang 

Ekonomi G20; 

b. Mengumpulkan sumber daya dan mendukung kolaborasi antara wirausahas osial dan pemangku 

kepentingan di G20 dan seterusnya. 
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E. PEMBIAYAAN DAN INSENTIF 

1. Menetapkan kerangka keringanan pajak perusahaan sosial yang: 

a. Memanfaatkan subsidi kredit pajak untuk usaha kecil dan menengah untuk memperluas 

kesempatan belajar berbasis pekerjaan; 

b. Memfasilitasi kredit pajak untuk biaya program peningkatan keterampilan yang disponsori oleh 

pemberi kerja, seperti pembayaran pinjaman mahasiswa dan program pelatihan keterampilan.  

2. Mendorong kewirausahaan pemuda dengan: 

a. Memberikan manfaat afirmatif kepada pengusaha pemula melalui diskon suku bunga pengusaha 

pemula dalam pinjaman keuangan/usaha; 

b. Mengembangkan inisiatif kewirausahaan sosial yang memungkinkan investor untuk 

menangguhkan pajak keuntungan modal dengan mendistribusikan kembali keuntungan untuk 

mendorong inklusi ekonomi dan memaksimalkan potensi di lingkungan yang kurang beruntung. 

 

F. KETENAGAKERJAAN YANG ADIL DAN BERKELANJUTAN 

Menjunjung tinggi prinsip-prinsip umum dan progresif untuk pekerjaan yang: 

1. Memastikan hak-hak pekerja untuk mengatasi diskriminasi di tempat kerja berdasarkan usia, jenis 

kelamin, keyakinan agama, ras dan asal etnis, status adat12, orientasi seksual dan identitas jenis 

kelamin13, disabilitas, dan status cuti orangtua; 

2. Mengarusutamakan gender dalam pelatihan di tempat kerja, termasuk pencegahan pelecehan 

seksual dan penanganan pengaduan14; 

3. Menyampaikan tanggapan terkoordinasi dalam memberikan dukungan pedagogis, jaminan sosial dan 

dukungan integrasi untuk pengungsi, migran, dan pemuda pencari suaka di dislokasi15; 

4. Menyesuaikan kebijakan jaminan sosial dan pelatihan tenaga kerja untuk pemuda yang kehilangan 

pekerjaan karena restrukturisasi dan otomatisasi hijau serta mendukung partisipasi dalam ekonomi 

hijau dan digital; 

5. Memperluas akses digital ke sumber akademik, komunikasi jarak jauh (telecommuting), dan 

rekrutmen online untuk pemuda di daerah pedesaan dan terpencil; 

6. Mengembangkan rencana tenaga kerja tingkat regional dan lokal, terutama di daerah pedesaan dan 

terpencil, untuk memastikan pekerjaan yang berkelanjutan paska-pandemi dan mengurangi 

urbanisasi; 

7. Menegakkan dan memantau perlindungan, hak, dan standar pekerja bersama dengan organisasi 

pekerja, di bawah kerangka tripartit; 

8. Terus meningkatkan efektivitas dan inklusifitas intervensi kebijakan yang ada melalu studi evaluasi 

dampak dan pembuatan kebijakan berbasis data. 

 
12 Berdasarkan pada Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang dilaksanakan oleh Majelis 

Umum pada September 2007. 
13 Sesuai dengan norma sosial dan budaya. 
14 Berdasarkan pada Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 190 dan Rekomendasi No. 206 tentang 

Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja, dilaksanakan pada Konferensi Centenary ILO pada 21 Juni 

2019. 
15 Berdasarkan pada Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi. 
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Sebagai pemuda, kami mengafirmasi bahwa akses internet adalah hak fundamental dengan potensi 

terbesar untuk membuka kesempatan belajar, bekerja, konektivitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi. 

Rekomendasi kami mencakup tindakan untuk memastikan transisi yang adil, inklusif, interseksional, 

sadar lingkungan, dan berpusat pada manusia menuju masyarakat dan ekonomi yang bertransformasi 

secara digital, sejalan dengan Agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa 2030. Kami menuntut penilaian 

perkembangan secara berkala untuk mendorong implementasi melalui mekanisme evaluasi yang ada. 

 

A. DIGITAL UNTUK KONEKTIVITAS YANG BERMAKNA 

1. Menyelaraskan infrastruktur serat optik, satelit, dan seluler dengan didukung model konsesi dan 

pemanfaatan spektrum yang inovatif dan efisien untuk mendorong konektivitas last-mile dan 

mengatasi hambatan biaya konektivitas bagi masyarakat terpinggirkan; 

2. Mendukung kerja sama multilateral dalam (i) bagi-pakai satelit dan infrastruktur umum dan (ii) 

reevaluasi hambatan tarif dan non-tarif penghambat perdagangan perangkat digital penting yang 

mendukung konektivitas bermakna;16 

3. Menerapkan atau memperluas Kewajiban Layanan Universal (Universal Service Obligations) atau 

program serupa untuk mengembangkan konektivitas last-mile, dengan kontribusi dari perusahaan 

ekonomi digital, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip netralitas jaringan17. 

 

B. LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN 

1. Mengintegrasikan program pengembangan literasi digital18 dan keuangan19 ke dalam kurikulum 

pendidikan formal dan non-formal untuk mendukung partisipasi yang inklusif, seumur hidup, dan 

substansial dari komunitas yang terpinggirkan dalam ekonomi dan masyarakat; 

2. Membangun dan mendukung secara finansial program pendidikan yang menggunakan model 

pembelajaran berorientasi komunitas, berbasis bimbingan, dan peer-to-peer, dibentuk bersama 

dengan masyarakat sipil dan diinformasikan oleh pedoman pendidikan keterampilan digital nasional, 

untuk meningkatkan kepercayaan serta literasi digital dan keuangan di masyarakat yang 

terpinggirkan; 

3. Membentuk forum multi pihak untuk pengembangan dan/atau peningkatan materi pelatihan literasi 

dan keterampilan digital dan keuangan di tingkat G20, yurisdiksi sub-nasional mereka, dan lebih 

luas lagi, untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, dan membangun kapasitas penyedia 

pendidikan digital lintas sektor pada tahun 2025; 

4. Bersama membentuk, dengan pemberi kerja dan lembaga pendidikan, pedoman nasional untuk 

penggunaan mikro kredensial20 untuk mendukung peningkatan keterampilan, dan mengasah 

kembali untuk kebutuhan kompetensi digital yang cepat berubah di pasar tenaga kerja. 

 
16 Konektivitas yang bermakna mengacu pada individu yang memiliki koneksi Internet yang terjangkau, dapat diakses, 

dan inklusif dalam hal keandalan, kualitas, kecepatan, dan biaya layanan serta perangkat digital 
17 Penyedia layanan internet harus memperlakukan semua data di internet secara setara dan tidak memblokir, 

mempercepat atau memperlambat lalu lintas berdasarkan prioritas berbayar atau perjanjian kontrak lainnya. 
18 Literasi Digital” mencakup kompetensi untuk memanfaatkan teknologi dan layanan digital dalam aktivitas sehari-hari 

dan “keterampilan digital” mengacu pada kemampuan yang diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran, keterlibatan 

masyarakat, hasil kesehatan, dan partisipasi aktif dalam pasar tenaga kerja digital. 
19 Menyadari bahwa literasi keuangan melibatkan keterampilan dan pengetahuan keuangan digital dan non-digital dan 

keduanya diperlukan untuk tujuan inklusi keuangan G20. 
20 Microcredentials, atau microcertifications, adalah sertifikasi program berjangka pendek berbasis kompetensi, 
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C. STRATEGI G20 YANG INKLUSIF LINTAS YURISDIKSI21 BERDASARKAN PADA 

PERENCANAAN PEMERINTAH SECARA DIGITAL 

1. Melakukan transformasi penyampaian layanan pemerintah menjadi lebih cekatan, responsif, dan 

berbasis teknologi dengan memperbarui pedoman, undang-undang, dan peraturan yang ada, serta 

merekrut dan mengumpulkan sumber daya dan talenta digital di seluruh lembaga pemerintah untuk: 

(i) membuat platform layanan pemerintah nasional secara daring, dapat diakses, dan dapat 

dioperasikan dengan periode transisi yang memadai untuk mengurangi pengecualian yang tidak 

disengaja dari kelompok yang kurang melek digital dan (ii) mengembangkan sistem identifikasi 

digital yang terintegrasi, aman, dan menghargai privasi; 

2. Membangun kapasitas digital sektor publik dengan (i) meningkatkan peluang partisipasi pemuda 

secara langsung dalam mendukung manajemen perubahan digital secara internal dalam 

administrasi publik dan (ii) dengan melatih pegawai negeri sipil tentang penggunaan data 

(pengumpulan, penyimpanan, pembagian, penggunaan) dan literasi media; 

3. Memanfaatkan berbagi data terbuka antar-lembaga nasional melalui portal aman dan kemitraan 

publik-swasta untuk meningkatkan kerja sama kebijakan dan layanan publik; 

4. Meluncurkan alat partisipasi warga daring22 yang secara khusus memungkinkan pemuda dan 

komunitas terpinggirkan untuk memajukan kebijakan kepentingan. 

 

D. TATA KELOLA DIGITAL 
1. Menegaskan prinsip-prinsip multilateral agar berhasil menerapkan Aliran Bebas Data G20 dengan 

Kepercayaan, terkait dengan (i) privasi data, menegaskan kepemilikan dan agensi pengguna atas 

data mereka; dan (ii) keamanan siber, memastikan prosedur respons yang tangguh terhadap 

pelanggaran dan ancaman serta penanganan informasi pribadi yang aman oleh pemerintah dan 

lembaga publik; 

2. Menetapkan digital wellbeing23 G20 pada tahun 2023 yang menjelaskan prinsip-prinsip yang 

memprioritaskan kesehatan mental, pencegahan bunuh diri, larangan pemerasan dunia maya, 

keselamatan anak, perlindungan konsumen dan penyediaan layanan kesejahteraan digital yang 

terjangkau, dapat diakses, rahasia, sesuai usia, dan inklusif; 

3. Menurunkan bias algoritma terhadap kelompok yang terpinggirkan dengan memastikan (i) dataset 

pelatihan yang inklusif dan diperbarui secara dinamis dan (ii) memungkinkan intervensi manusia 

dalam pembelajaran mesin dan algoritma kecerdasan buatan yang digunakan untuk kebijakan 

publik, terutama dalam pendidikan, pekerjaan, dan media, agar sejalan dengan Prinsip AI G2024; 

4. Melawan disinformasi dan manipulasi media sosial dengan mewajibkan perusahaan yang 

memfasilitasi iklan bertarget massal untuk menentukan dan mengungkapkan (i) akun non-manusia 

dan (ii) pendanaan dari kelompok kepentingan dan yang terafiliasi kepentingan politik. 

 
dikeluarkan dari organisasi pendidikan, yang memungkinkan seseorang untuk menunjukkan keterampilan, 

pengetahuan, atau pengalaman di bidang tertentu. 
21 Lintas Yurisdiksi berarti bahwa strategi tersebut harus diterapkan di yurisdiksi nasional anggota G20 dan mengacu 

pada yurisdiksi sub-nasional mereka (negara bagian/provinsi/wilayah/kotamadya) untuk implementasi selanjutnya. 
22 Alat partisipasi warga daring termasuk portal daring untuk konsultasi pemuda dan warga umum, acara sprint desain 

seperti hackathon, dan mekanisme untuk startup yang dipimpin oleh pemuda dan usaha kecil dan menengah untuk 

mengambil bagian dalam pengadaan publik. 
23 Kesejahteraan digital menyangkut dampak teknologi dan layanan digital pada kesehatan emosional, mental, sosial, 

dan fisik individu. 
24 Sejalan dengan Prinsip Tanggung Jawab Bersama yang Berbeda dalam Bobotnya dengan mempertimbangkan 

keadaan nasional. 
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E. TEKNOLOGI KEUANGAN YANG BERKEMBANG 
1. Menetapkan keberlanjutan sebagai prinsip pengembangan teknologi digital terkini dengan (i) 

mendukung pasokan energi hijau dan praktik yang bertanggung jawab terhadap iklim terutama 

dalam pembangunan infrastruktur jaringan, produksi dan pasokan perangkat digital dan (ii) 

mewajibkan pengungkapan konsumsi listrik dan jejak karbon oleh perusahaan pusat data untuk 

menjaga kesetaraan energi; 

2. Mengadvokasi keterlibatan pemuda dalam pengembangan teknologi keuangan yang muncul, 

termasuk Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC), melalui inisiatif seperti pendanaan pusat 

kewirausahaan pemuda, sprint teknologi dan partisipasi publik dalam desain kerangka peraturan; 

3. Merumuskan prinsip-prinsip umum antar negara terkait perlindungan konsumen pada teknologi 

terdesentralisasi yang muncul seperti blockchain dan aset kripto; 

4. Membuat kerangka peraturan yang mendukung interoperabilitas25, keamanan, perlindungan 

konsumen, dan praktik berkelanjutan untuk mendukung penggunaan layanan keuangan digital lebih 

lanjut; 

5. Memajukan pengembangan sistem penilaian kredit keuangan alternatif dan penyedia kredit oleh 

sektor swasta dan publik untuk mempercepat inklusi keuangan; 

6. Mendukung Bank Sentral dan Kementerian Keuangan untuk memasukkan mekanisme keterlibatan 

publik dan periode transisi inklusif saat mereka meneliti CBDC dan mempertimbangkan strategi 

implementasinya. 

 

 

 
25 Interoperabilitas mengacu pada pertukaran informasi dan kolaborasi operasional antara lembaga keuangan 

tradisional dan teknologi keuangan yang muncul. 



 

 

 

 

 

Dalam titik penting menuju pemulihan COVID-19 yang lebih baik, kami menekankan bahwa kemajuan 

dan kemakmuran tidak dapat dicapai tanpa keterlibatan semua orang, termasuk pemuda dalam 

keberagaman mereka. Kami meminta para Pemimpin G20 untuk mengatasi ketidaksetaraan sistemik 

dan dampak sosial-ekonomi yang mempengaruhi pemuda melalui tindakan berikut. 

 

A. PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN BERKUALITAS 

1. Dekolonisasi26 kurikulum dan struktur ujian; 

2. Mengkontekstualisasikan pedagogi yang berfokus pada pengembangan keterampilan interpersonal, 

hak-hak dasar, dan aksesibilitas bagi semua siswa termasuk siswa penyandangan disabilitas; 

3. Reformasi kerangka pendidikan anggota G20 dan menyelesaikan tantangan pembelajaran yang 

belum tuntas dengan mengubah keadaan struktural yang membangun dan mengintegrasikan 

keterampilan baru;* 

4. Meningkatkan kerja sama global untuk memberikan peluang pertukaran27 yang lebih besar dan 

terjangkau bagi semua siswa dan pemangku kepentingan lainnya di sektor pendidikan; 

5. Mengalokasikan dana untuk menjamin sumber daya pendidikan yang efektif28 bagi semua siswa, 

terutama mereka yang berasal dari komunitas terpinggirkan29, dengan fokus khusus pada 

penyandang disabilitas; 

6. Menjamin lingkungan yang layak untuk menerima akses pendidikan tradisional dan non- tradisional 

bagi pemuda pedesaan, terpencil dan terpinggirkan30; 

7. Mengamanatkan platform e-learning untuk mematuhi iterasi terbaru dari standar aksesibilitas WCAG 

AA31. 

 

B. EKONOMI KREATIF DAN DUNIA KERJA 

1. Menciptakan Pendapatan Layak Huni Khusus Negara32 yang ditentukan oleh kapasitas individu 

masing-masing negara yang menyediakan jaring pengaman keuangan yang stabil bagi seniman, 

pengrajin, pekerja platform, pengusaha, dan pekerja lepas sambil mendorong transisi dari sektor 

informal ke sektor formal; 

 
26 Mencerminkan dan membayangkan semua budaya, sistem pengetahuan dan struktur kekuasaan dalam kurikulum 

sehubungan dengan apa yang diajarkan dan bagaimana kerangka dunia terbentuk. 
27 Peluang formal, non-formal atau profesional. 
28 Sumber daya termasuk namun tidak terbatas pada koneksi internet yang stabil, buku elektronik, perangkat digital, 

pengalamanbelajar di STEM, perangkat, lisensi, dan teknologi bantu serta personel untuk siswa penyandang 

disabilitas. 
29 Sebagaimana didefinisikan dalam platformPerlindungan Sosial dan Hak AsasiManusia PBB, yang mencakup Anak-

anak, Penduduk Asli, Pekerja informal dan tidak tetap, LGBTQI+, Migran, Minoritas, Orang Lansia, Orang yang hidup 

dengan HIV/AIDS atau penyakit kronis lainnya, Penyandang disabilitas, Pengungsi dan Pencari suaka, Pekerja 

pedesaan dan penduduk pedesaan, Pemuda, dan kelompok lain yang kurang beruntung atau rentan. 
30 Mekanisme bantuan, seperti, tetapi tidak terbatas pada bantuan kesehatan mental, produk higienis, infrastruktur, 

perlengkapan pakaian, akses ke nutrisi yang baik, dan sumber daya lain yang diperlukan. 
31 Pedoman Aksesibilitas Konsorsium World Wide Web. 
32 Melalui jaminan pendapatan dasar minimum, transfer tunai bersyarat atau tidak bersyarat, transfer sosial, 

keringanan biaya, dll, ditentukan oleh kapasitas individu masing-masing negara. 
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2. Mempromosikan dan mendiversifisikasi inisiatif di sektor kreatif untuk mengarusutamakan seni 

tradisional dan digital; 

3. Meningkatkan langkah-langkah untuk mengamankan Kekayaan Intelektual (IP) dengan menangani 

distribusi konten pembajakan online; 

4. Membangun migrasi tenaga kerja jalur cepat dan meningkatkan mobilitas lintas batas, terutama bagi 

para profesional kreatif; 

5. Mendukung transisi menuju minggu kerja 4 (empat) hari di seluruh G20, memastikan tidak ada 

dampak pada gaji pekerja; 

6. Membuat undang-undang cuti orang tua yang wajib, dibayar, dan setara dan memastikan bahwa 

individu tidak dipecat saat cuti; 

7. Memerangi pelecehan di tempat kerja dengan membangun sistem pelaporan anonim, 

menumbuhkan budaya pelapor tindak pidana (whistleblowing), memastikan tinjauan wajib dan 

perlindungan korban terhadap tindakan retributif; 

8. Melaksanakan mekanisme perekrutan buta aktif yang menghilangkan semua detail identifikasi dari 

proses aplikasi dan berkomitmen pada kuota untuk komunitas yang terpinggirkan33; 

9. Memastikan bahwa pengusaha tidak melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan 

keanggotaan organisasi pekerja. 

 

C. BUDAYA DAN INTERSEKSIONALITAS 

1. Memastikan kesadaran dan penghormatan terhadap keberagaman dan nilai budaya dengan 

mendukung dialog antar budaya dan menampilkan keberagaman budaya dan etnis, termasuk 

melalui penggunaan platform online; 

2. Mengadopsi Kerangka Analisis Kebijakan Berbasis Interseksionalitas untuk mengoperasionalkan 

lensa interseksionalitas34 di semua tahap desain kebijakan, implementasi dan evaluasi untuk 

memahami dan mengendalikan dampak kebijakan pada kelompok yang berbeda untuk memastikan 

dampak yang adil dan tidak ada diskriminasi;* 

3. Mempromosikan pendekatan titik-temu35 dalam pengumpulan dan analisis data melalui adopsi 

metodologi penelitian yang memanfaatkan semua bentuk data kuantitatif dan kualitatif, termasuk 

pengalaman pribadi dan pengetahuan adat dan/atau kesukuan; 

4. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi dan pelecehan dengan 

memberikan dukungan hukum, ruang aman dan saluran bantuan, dan memberikan program 

pencegahan diskriminasi yang efektif; 

5. Mengembangkan alat pemantauan berbasis bukti, universal dan inklusif yang mengidentifikasi 

bagaimana identitas dan struktur yang berbeda tumpang tindih untuk menciptakan hambatan non-

finansial terhadap pendidikan dan kelayakan kerja dalam konteks tertentu 

 

 

 

 
33 Persentase kuota akan berbeda dari satu negara ke negara lain, tergantung pada representasi kelompok 

terpinggirkan dalam populasi keseluruhan. Kuota yang harus diisi oleh berbagai jenis pekerjaan, termasuk yang 

membutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan dengan potensi pertumbuhan yang cukup besar. 
34 Definisi interseksionalitas belum disepakati secara universal dan tetap terbuka untuk interpretasi. Ini dapat mencakup 

kategori identitas seperti tetapi tidak terbatas pada: keyakinan budaya, nilai, etnis, agama, ras, jenis kelamin, 

seksualitas, dan/atau lainnya. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana kategori yang berbeda tumpang tindih 

dalam konteks tertentu. Untuk contoh definisi, lihat Panduan Sumber Daya Intersectionality dan Toolkit oleh UN 

Women. 
35 Idem 
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D. KEPEMIMPINAN DAN KETERLIBATAN SIPIL 

1. Membentuk Badan Penasihat Pemuda nasional yang mendorong partisipasi pemuda dalam 

kepemimpinan publik, memprioritaskan kelompok terpinggirkan, menggunakan teknologi untuk 

mempromosikan akses, dan menjalani tinjauan efektivitas;* 

2. Menyediakan sumber daya kepada masyarakat lokal untuk merancang bersama prakarsa tata kelola 

partisipatif yang dipimpin oleh pemuda; 

3. Menetapkan YP20 sebagai badan antar-lembaga antara Y20 dan P20 dan mengadakan pertemuan 

tahunan YP20;* 

4. Meningkatkan keterwakilan pemuda dan komunitas terpinggirkan dalam kepemimpinan pada 

lembaga pendidikan; 

5. Memastikan bahwa pelatihan keterampilan nonteknis (soft skill) dan pengembangan kepemimpinan 

diformalkan dalam kurikulum nasional pada tahun 2025; 

6. Melibatkan perwakilan Y20 di KTT Pemimpin G20 dan mengizinkan mereka memengaruhi proses 

pengambilan keputusan. 

 

E. KESEHATAN, KESEHATAN MENTAL, DAN KESEJAHTERAAN 
1. Menetapkan mekanisme yang melambai paten pada vaksin, proses dan teknologi diagnostik sejalan dengan 

Traktat Pandemi WHO yang diusulkan, berlaku segera selama krisis kesehatan dan mentransfer pengetahuan 

dan sumber daya ke negara-negara Selatan Global untuk membangun penelitian lokal dan kapasitas 

manufaktur, termasuk - rantai dingin (cold chain); 

2. Mengatasi kesehatan mental dan determinan sosial ekonomi melalui lingkungan yang terintegrasi secara 

ekonomi36, di samping penyediaan konselor kesehatan mental dan psikiater; 

3. Mengurangi stigma terkait kesehatan dengan menerapkan pelatihan berbasis bukti yang akurat secara medis 

tentang kesehatan mental, disabilitas, masalah kesehatan perempuan, kesehatan reproduksi dan kesadaran 

persetujuan afirmatif; 

4. Melindungi dan memajukan hak-hak seksual dan reproduksi perempuan dengan menyediakan prosedur medis 

yang legal, aman dan dapat diakses, termasuk aborsi, mensubsidi penuh produk-produk higienis, dan 

menerapkan jaring pengaman sosial untuk kondisi kesehatan khusus untuk perempuan;* 

5. Mengamanatkan penggunaan teknologi bantu37 untuk menjamin akses dan partisipasi Penyandang 

Disabilitas; 

6. Menjamin pembangunan inklusif disabilitas berdasarkan pedoman CRPD38 dan meningkatkan pendanaan 

untuk penelitian Penyandang Disabilitas; 

7. Meningkatkan kesadaran akan risiko disinformasi terkait kesehatan dan menyebarkan informasi faktual 

berbasis bukti. 

  

 
36 Ini termasuk meningkatkan akses ke perumahan yang terjangkau dan pilihan makanan sehat, dan memperbaiki 

lingkungan fisik masyarakat miskin. 
37 Alat bantu mobilitas, program komunikasi, alat bantu kognitif, Video Relay Services (VRS), takarir tertutup (Closed 

Captioning) otomatis, pembaca layar, dan perangkat elektronik. 
38 CRPD: Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


