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Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenu

Jakarta, 1 Agustus 2022—Pemerintah Indonesia, didukung oleh Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-bang
(UNFPA), Yayasan Cipta, dan Global Affairs Canada, meluncurkan komitmen Indonesia terhadap Family Planning 
(FP2030) hari ini (01/08).   FP2030 adalah kelanjutan dari FP2020, kemitraan di tingkat global yang bertujuan untu
memajukan keluarga berencana berbasis hak. 

FP2030 menjadi jembatan advokasi untuk keselarasan  komitmen global dengan prioritas nasional, khususnya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, rencana strategis Badan Kependuduka
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan program kerja Kementerian/Lembaga yang bergerak di bidang
kependudukan dan keluarga berencana, untuk mengakhiri stagnasi dan mempercepat pencapaian program keluarg
berencana di Indonesia.

“Indonesia menjadi salah satu dari 69 negara yang berkomitmen untuk menurunkan unmet need untuk keluarga
berencana… Kita sedang melakukan transformasi di bidang pelayanan kesehatan,” kata Prof. Dr. Muhadjir Effendy
M.A.P., Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Indonesia yang memb
acara peluncuran Komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam FP2030 (01/08). “Kita ingin mempercepat mene
defisit program RPJMN 2020-2024 karena COVID-19 termasuk kesehatan reproduksi… Saya sangat berharap kerj
sama ini akan terus ditingkatkan di masa mendatang”, lanjutnya.

“Memenuhi hak kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau sehingga zero unmet
need for family planning, zero preventable maternal death, dan zero gender based violence (UNFPA three
transformative results, ed.) ini menjadi komitmen kuat kami untuk terus diwujudkan di 2030,” kata Kepala BKKBN D
Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) pada sambutannya. “Peluncuran komitmen FP2030 sangat penting sebagai upaya
determinasi pemangku kepentingan… Kita siap untuk mewujudkan pelayanan keluarga berbasis berbasis hak yang
sukarela tanpa paksaan dan juga tentu berkualitas dan komprehensif,” tegasnya. 

“Mengakhiri kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi adalah salah satu dari tiga hasil transformasi UNF
yang mendorong kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” kata Anjali Sen, UNFPA Indonesia
Representative, pada sambutannya. “FP2020 telah menjadi game changer yang berhasil meningkatkan komitmen
global dan nasional untuk keluarga berencana… FP2030 mengedepankan kekuatan kita, sambil merangkul cara ke
baru dan mengatur upaya kami untuk merefleksikan komitmen utama terhadap pendekatan yang adil dan berbasis
kepemimpinan negara, inklusif, transparansi, dan akuntabilitas bersama,” lanjutnya. “UNFPA telah berkomitmen un
melanjutkan dukungannya terhadap komitmen keluarga berencana global melalui komitmen FP2030,” tegasnya lag

“Ini adalah momen untuk merefleksikan tentang kemitraan kita dan bagaimana, dengan bekerja sama dengan erat,
bisa memastikan keberhasilan yang lebih besar di tahun-tahun mendatang. Kami percaya bahwa fokus yang lebih
besar dibutuhkan untuk memperkuat layanan keluarga berencana untuk semua, termasuk remaja dan orang muda
ucap Kevin Tokar, Head of Development Kedutaan Besar Kanada, yang menjadi donor co-chair FP2030. 

“Selamat kepada Pemerintah Indonesia dan mitra-mitra atas peluncuran komitmen FP2030 yang penting ini… Kam
berterima kasih kepada pemerintah atas komitmennya terhadap keluarga berencana dengan memastikan
pendanaannya melalui anggaran nasional,” kata Dr. Samukalise Dube, Direktur Eksekutif FP2030.  

Peluncuran ini diikuti dengan sesi plenari tentang Komitmen Pemerintah Indonesia untuk  FP2030 oleh Rizal Dama
DVM, MRepSc, PhD (Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan - PULIN, BKKBN); Harmonisasi
Komitmen FP2030  dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan  Rencana Pembangunan
Jangka  Panjang (RPJP) oleh Dr. Ir.Subandi, MSc (Deputi Bidang Pembangunan Manusia,  Masyarakat, dan
Kebudayaan, BAPPENAS); Kebijakan dan Strategi Percepatan  Penurunan AKI melalui Komitmen  FP2030 oleh dr
Kartini Rustandi M.Kes, Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lansia Kementerian Kesehatan; Peran CSO terutam



dalam Monitoring  dan Evaluasi Implementasi FP2030 di  Indonesia oleh Dini Haryati (Direktur Eksekutif Yayasan 
Cipta); dan Peran Pemuda untuk Mendukung  Pencapaian FP2030 oleh Daniel (FP2030 Youth Focal Point). Diskus
dimoderatori oleh Dr. Ukik  Kusuma Kurniawan,  Kepala PULIN BKKBN.

Saksikan acaranya di Youtube UNFPA Indonesia.

Tentang FP2030

Pada London Summit on Family Planning pada Juli 2012, pemerintah, donor, dan mitra-mitra di seluruh dunia sepa
untuk menyediakan akses keluarga berencana sukarela untuk 120 juta perempuan di negara-negara termiskin di d
pada tahun 2020. Komitmen FP2020 ini kemudian dilanjutkan dengan pendirian FP2020 Country Committee oleh
Pemerintah Indonesia yang diketuai oleh BKKBN, dengan UNFPA, Yayasan Cipta, Global Affairs Canada, dan you
focal point sebagai co-chairs. Forum ini terdiri dari perwakilan pemerintah, organisasi internasional, kelompok
masyarakat sipil, organisasi profesi, akademisi, sektor swasta, dan orang muda. 

Sepuluh tahun setelah pelaksanaan komitmen FP2020, komitmen global terhadap keluarga berencana dilanjutkan
kemitraan baru FP2030, di mana negara-negara bisa belajar dari praktik baik dan membangun kekuatan masing-
masing untuk mencapai komitmen keluarga berencana yang berbasis hak, inklusif, transparan, dan dipimpin negar
dan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). 

Indonesia telah merekam banyak pencapaian dalam keluarga berencana. Namun demikian, beberapa target dan
indikator masih menjadi tantangan. Formulasi komitmen FP2030 telah dilaksanakan sejak 2021, dan hari ini
diluncurkan.  

10 Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap FP2030 

Memastikan diwujudkannya layanan kontrasepsi berbasis hak yang komprehensif,
berkualitas, dan sukarela berdasarkan hukum Indonesia. 

Meningkatkan kontribusi sektor swasta kepada program Keluarga Berencana/Kesehatan
Reproduksi, termasuk penyediaan layanan kontrasepsi modern di semua level di sistem
kesehatan.  

Memastikan pembiayaan untuk program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 

Mempromosikan penggunaan data dan indikator berbasis bukti untuk monitor dan evaluasi
program keluarga berencana. 

Mitigasi risiko dari dampak COVID-19 dan krisis kesehatan lainnya karena bencana dan
memastikan keberlangsungan ketersediaan kontrasepsi dan layanan. 

Memastikan terwujudnya kesehatan reproduksi remaja dengan menyediakan informasi dan
pendidikan untuk generasi masa depan yang sejahtera. 

Memaksimalkan peran masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, organisasi swasta,
pemimpin masyarakat, pemuka agama, akademisi, dan media dalam mendukung
pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 

Integrasi program keluarga berencana dengan program gizi masyarakat.  

Integrasi keluarga berencana dengan menyediakan informasi untuk mendukung
pencegahan HIV dan infeksi menular seksual.

Meningkatkan peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dalam keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi.  

Tentang UNFPA

UNFPA adalah badan terkemuka PBB yang bekerja untuk menciptakan dunia di mana setiap kehamilan diinginkan
setiap persalinan berlangsung dengan aman, dan potensi setiap orang muda terpenuhi. Sejak 1972, UNFPA sudah
menjadi salah satu mitra terdepan Indonesia dalam kesehatan reproduksi, orang muda, kependudukan dan

https://www.youtube.com/watch?v=WeCjvn4t3Pw


UNFPA Indonesia berupaya untuk mencapai three transformative results yang juga dikenal sebagai three zeros,
sebuah komitmen global untuk mengakhiri kematian ibu yang bisa dicegah, kebutuhan Keluarga Berencana yang t
terpenuhi, dan kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya, yang dipandu oleh International Conference on
Population and Development (ICPD) tahun 1994 dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. U
informasi lebih lanjut, kunjungi https://indonesia.unfpa.org/ 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Dian Agustino (Communications Analyst, UNFPA Indonesia): agustino@unfpa.org

https://indonesia.unfpa.org/%C2%A0
mailto:agustino@unfpa.org

