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UNFPA dan Pemerintah Jepang Berkomitmen untuk
Tidak Meninggalkan Seorang pun dalam Respon COVID-19

 
Jakarta, 4 Juni 2021 – Pemerintah Jepang mendukung Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-bangsa
(UNFPA) untuk upayanya di Indonesia dalam melindungi dan menjaga martabat perempuan dan populasi rentan
lainnya selama pandemi COVID-19 lewat dana sebesar US$ 2,863,636. 
 
Pandemi yang berkepanjangan, ditambah dengan bencana alam di beberapa daerah di Indonesia, telah
berdampak besar terhadap perempuan dan populasi rentan dengan meningkatnya risiko kekerasan berbasis
gender (KGB) dan bertambahnya hambatan dalam mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi
(kespro) dan layanan esensial lainnya.
 
Melalui sebuah proyek bernama Leave No One Behind (LNOB), kemitraan antara UNFPA dan Jepang
memastikan akses yang berkelanjutan dan setara terhadap layanan-layanan kespro yang bisa menyelamatkan
jiwa, dan menjangkau kelompok-kelompok rentan yang menanggung beban pandemi, seperti perempuan hamil,
penyintas KBG, orang yang hidup dengan HIV, orang lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas. 
 
UNFPA dan Pemerintah Jepang, bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan organisasi-organisasi
masyarakat sipil, berkomitmen untuk melindungi perempuan dan populasi terpinggirkan di Indonesia selama
pandemi  dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam respon COVID-19 dan upaya
Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dana dari Pemerintah Jepang juga
akan membantu penyediaan kit individu untuk perempuan dan kelompok-kelompok rentanlainnya, serta para
penyedia layanan, di antaranya bidan, penyedia pertolongan pertama KBG, dan pekerja sosial. 
 
“Jepang dengan senang hati meluncurkan sebuah proyek baru dengan UNFPA untuk menjawab tantangan-
tantangan yang dihadapi perempuan dan populasi lainnya yang paling rentan terhadap dampak pandemi
COVID-19. Proyek ini membuktikan komitmen kuat Jepang dalam memastikan keamanan manusia dan
perlindungan terhadap perempuan dan populasi-populasi rentan lainnya di Indonesia. Jepang akan terus bekerja
sama dengan masyarakat Indonesia untuk mengatasi pandemi ini,” ucap Kenji Kanasugi, Duta Besar Jepang
untuk Indonesia, pada peluncuran proyek LNOB pada Kamis (3/6).
 
Anjali Sen, Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia, menekankan pentingnya memperkuat kapasitas institusional
dan ketahanan individu dan komunitas dalam merespon COVID-19. “Selama krisis global yang belum pernah
terjadi sebelumnya ini, penting sekali bagi kita untuk bekerja sama… Saya menyambut baik dan sangat
menghargai kemitraan kami dengan Pemerintah Indonesia dan dukungan yang begitu besar dari Pemerintah
Jepang dalam membangun kembali komunitas-komunitas dan memastikan tidak seorang pun tertinggal dalam
respon bersama terhadap COVID-19,” ungkap Sen selama acara peluncuran yang diadakan secara virtual.
 
“Pada kesempatan ini, saya sampaikan apresiasi kepada UNFPA Indonesia, Kedutaan Besar Jepang di
Indonesia, dan pihak pendukung terselenggaranya kegiatan ini yang terus berinisiatif memastikan pembangunan
secara berkelanjutan melalui kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan lembaga internasional dan negara
mitra khususnya di dalam rangka memastikan pembangunan SDM di Indonesia yang berkualitas dan berdaya
saing,” jelas Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga.
Acara peluncuran ini juga dihadiri Sekretaris Jenderal Ikatan Bidan Indonesia Ade Jubaedah, Komisioner
Komnas Perempuan Bahrul Fuad, Ekonom Senior Lembaga Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur
(ERIA) Fauziah Zen, Ketua Sekretariat Jaringan Indonesia Positif (JIP) Meirinda Sebayang, dan Perwakilan dari
Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Perdik) Nur Syarif Ramadhan (saksikan  acara ini di Youtube).
 
Proyek LNOB yang akan berlangsung setahun ini adalah bagian dari proyek global respon COVID-19 kerja sama
antara UNFPA dan Jepang di 18 negara di Asia-Pasifik, Timur Tengah, Eropa Timur dan Asia Tengah, dan
Kawasan Afrika Timur dan Selatan.
 
 
UNFPA di Indonesia
 
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. UNFPA
memulai kemitraannya dengan Indonesia pada tahun 1972 untuk mendukung layanan keluarga berencana,

https://www.youtube.com/watch?v=eGv2xa-1dxI


penelitian kependudukan, dan program pendidikan kependudukan di sekolah. Sejak International Conference on
Population and Development (ICPD) tahun 1994, UNFPA menjadi salah satu mitra utama Indonesia dalam isu
kesehatan reproduksi, orang muda, kependudukan dan pembangunan, serta kesetaraan gender.
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
 

Megumi Uchino, Humanitarian Programme Analyst:uchino@unfpa.org
Dian Agustino, Communications Officer: agustino@unfpa.org
Mahendra Arfan Azhar, Perencana pada Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga,
Kementerian PPN/Bappenas: mahendra.arfan@bappenas.go.id, 021-392-6587
Parulian Silalahi, Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian
PPN/Bappenas: humas@bappenas.go.id, (021) 31936207, 3905650
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