
 
 

AJAKAN PEMIMPIN MUDA BAGI PARA PEMUDA UNTUK MENGAKSES INFORMASI KESEHATAN 
REPRODUKSI YANG RAMAH REMAJA 

Pertemuan global tentang KB sebagai upaya memperluas informasi untuk kaum muda 

Nusa Dua, Indonesia (27 Januari 2016) - Saat ini, ratusan pemimpin muda berkumpul bersama para 
pembuat kebijakan, pendukung program KB dan  ilmuwan pada ICFP ke-empat, untuk membahas 
peran penting dari kaum muda dan remaja dalam gerakan KB. Dengan tema Global Commitment, 
Local Actions, ICFP menyatukan para pemimpin dunia, dan pendukung KB dari berbagai belahan 
dunia untuk memastikan bahwa semua orang termasuk kaum muda, memiliki alat untuk 
merencanakan keluarga dan masa depan.  Segala hal terkait konferensi dapat didapatkan disini 
dan dapat diikuti pada sosial media dengan hashtag #ICFPYouth. 

Presentasi hari ini (27/01), menyoroti strategi yang efektif untuk menjangkau orang-orang muda 
dengan informasi kesehatan reproduksi. Pembicara dari kalangan remaja, membahas cara-cara 
khusus untuk meningkatkan kesehatan reproduksi remaja, termasuk layanan kesehatan reproduksi 
yang ramah remaja, hukum dan kebijakan yang difokuskan pada kesehatan reproduksi remaja, dan 
program bantuan. Pemimpin muda di konferensi menekankan perlunya melibatkan pemuda dan 
remaja sebagai mitra utama dalam pengambil keputusan di dalam keluarga berencana, terutama 
keputusan untuk menunda usia perkawinan. 

Pemimpin muda dan ZAZI Women Empowerment Ambassador dari Afrika Selatan, Nomtika 
Mjwana mengatakan bahwa masalah kesehatan seksual dan hak reproduksi remaja tidak hanya 
informasi; pada dasarnya terkait dengan masalah titik-temu keadilan sosial, keuangan dan 
pengentasan kemiskinan. Ketika kita berbicara tentang keluarga berencana, tentang pendidikan 
dan hak untuk mengakses informasi ... adalah penting untuk melihat strategi yang dapat 
menginformasikan dan mendidik remaja perempuan dan memberdayakan mereka untuk tidak 
melihat diri mereka sebagai objek, tapi sebagai perempuan yang bangga dan mampu memutuskan 
apa yang harus mereka lakukan dengan dirinya. " 

Populasi kaum muda saat ini sangat tinggi dengan 1,8 miliar orang memasuki masa reproduksi. 
Remaja perempuan berada pada risiko tinggi untuk menghadapi komplikasi masalah kesehatan-
kehamilan dan kelahiran, yang merupakan penyebab utama kematian di kalangan wanita muda 
usia 15 sampai 19 di negara berpenghasilan rendah dan menengah. 

"Tokoh pemuda kami telah mengatakan dengan jelas, dengan melibatkan remaja bekerja dengan 
kami, mendesain, menciptakan serta mendorong suksesnya program; berinvestasi dalam 
pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja; mengakui bahwa kita adalah sumber daya manusia 
yang berharga bagi  bangsa kita ', dan menjadikan investasi untuk menghasilkan kekayaan dan 
kesejahteraan bagi semua bangsa; memanfaatkan kekuatan kolektif kita untuk mampu membawa 
ke  Agenda 2030,” ujar Dr Benoit Kalasa, Direktur Divisi Teknis, UNFPA.  
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"Perjalanan kami ke 2030 dimulai dan diakhiri dengan memprioritaskan remaja dan pemuda," ujar 
Kalasa. 

Presentasi dalam konferensi ini mencatat bahwa banyak kehamilan remaja dan kematian terkait 

kehamilan dapat dicegah melalui akses ke informasi terkait kesehatan reproduksi. Para pembicara 

menyoroti pentingnya menyesuaikan program keluarga berencana untuk memenuhi kebutuhan 

informasi dari remaja. Penekanan ditempatkan pada nilai program yang mampu didapatkan para 

pemuda dan remaja untuk mampu mendidik rekan-rekan mereka tentang keluarga berencana dan 

menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk membicarakan tentang kesehatan reproduksi.  

Dalam hal ini, BKKBN mempunyai program Bina Keluarga Remaja (BKR) dengan pendekatan dan 

edukasi kepada orang tua yang memiliki anak remaja (usia 15-24 tahun) tentang kesehatan 

reproduksi. Edukasi difasilitasi oleh PLKB kepada kelompok orang tua yang memiliki anak remaja. 

Dengan modul BKR, diharapkan para orang tua dapat mendesiminasikan pengetahuan kesehatan 

reproduksi kepada anak remajanya.  

Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty menjelaskan bahwa untuk program yang berbasis remaja, 

BKKBN mengembangkan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R/M) yaitu model kelompok di 

sekolah/kampus dan masyarakat yang sasaran utamanya adalah melakukan edukasi langsung 

kepada remaja terutama tentang tiga hal yang harus dihindari yaitu : Tolak seks pra nikah, Tolak 

NAPZA dan Tolak Pernikahan Dini. Melalui PIK R/M ini, remaja dapat berinteraksi dengan rekan 

sebaya (peer group) dan peran BKKBN memberikan pelatihan kepada para pendidik sebaya. 

Koordinator Pemuda untuk Anak Internasional di Republik Dominika, Juan Ramón Díaz 
mengatakan bahwa ada dua hal penting dalam meningkatkan akses informasi kesehatan 
reproduksi untuk remaja. Yang pertama adalah melibatkan remaja itu sendiri adalah solusinya, 
menghentikan keterlibatan simbolik dan perlunya memutuskan kampanye dan program bersama. 
Kedua, pendidikan adalah kuncinya. 

“Memiliki akses ke pendidikan dari waktu ke waktu dapat membuat perubahan besar ... masing-
masing sekolah - tidak peduli seberapa jauh itu -. Di setiap negara harus memiliki program 
pendidikan kesehatan reproduksi ... termasuk para pemuda yang sedang mengawali program 
inisiatifnya,” lanjut Juan. 

Memperluas informasi terkait keluarga berencana bagi kaum muda dan remaja memiliki manfaat 
jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan. Orang-orang muda yang memperoleh 
informasi lebih tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi mungkin dapat 
menyelesaikan pendidikan mereka, mengejar karir pilihan mereka, membesarkan anak-anak yang 
sehat dan hidup lebih sehat dan sejahtera. Ketika negara-negara mengurangi kelahiran yang tidak 
direncanakan, mereka dapat menyimpan uang untuk hal yang lebih  prioritas bagi pembangunan 
lainnya seperti imunisasi, sanitasi dan pendidikan. 
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Konferensi berlanjut hingga Kamis, 28 January dengan sesi terakhir fokus pada isu : 
 

 Kamis, 28 Januari 2016 
o Progres Akselesari: 2016-2020 (plenary pagi): diselenggarakan oleh FP2020, 

plenary terakhir dalam konferensi ini akan mendiskusikan kemitraan, aktor , hak 
asasi dan kemajuan akselerasi secara global menuju 2020 
 

o Celebrating and Mobilizing for the Future (upacara penutupan siang hari): 
Pemenang  Excellence in Leadership for Family Planning (EXCELL) Awards akan 
diumumkan 

 
 

### 
 

TENTANG ICFP: ICFP diselenggarakan 2 tahun sekali sejak 2009, ICFP menjadi titik infleksi strategis 
bagi komunitas KB di seluruh dunia. ICFP memberikan kesempatan bagi ilmuan, peneliti, 
pengambil kebijakan dan advokat untuk menyebarluaskan pengetahuan, merayakan keberhasilan, 
dan mengidentifikasi langkah-langkah selanjutnya menuju pencapaian tujuan, menyediakan akses 
terhadap kontrasepsi berkualitas bagi 120 juta perempuan pada tahun 2020. 
  
ICFP 2016 diselenggarakan oleh Bill & Melinda Gates Institute untuk Kependudukan dan Kesehatan 
Reproduksi pada Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Konferensi ini dapat diselenggrakan melalui kelompok 
utama ICFP yang terdiri atas the Bill & Melinda Gates Foundation, the William and Flora Hewlett 
Foundation, the David and Lucile Packard Foundation, UNFPA, USAID, FP2020, the International 
Planned Parenthood Federation (IPPF), Marie Stopes International (MSI) and the UN Foundation— 
serta Panitia Pengarah Internasional dan Panitia Pengarah Nasional ICFP. 
 
MEDIA: online media termasuk program pers dan siaran pers, dapat diakses disini. Program 
Plenary dalam konferensi ini dapat diakses secara online disini dan program keseluruhan 
konferensi disini. 
 
LIVE STREAM: seluruh plenary dapat disaksikan disini dan dapat diminta diputar kembali disini.  
 
SOCIAL MEDIA: untuk mengetahui lebih lanjut terkait ICFP, please follow us on Facebook, Twitter 
and via the ICFP Digital Hub. 
 
MEDIA CONTACT: 
Global Health Strategies (GHS_ICFP@globalhealthstrategies.com) 
Humas BKKBN (humasbkkbn@yahoo.com) 
 
 

 

http://fpconference.org/2015/program/excell-awards/
http://fpconference.org/2016/media/media-resources/
http://fpconference.org/2016/program/plenaries/
https://www.xcdsystem.com/icfp/program/index.cfm
http://streaming.bkkbn.go.id/
http://www.youtube.com/user/GatesInstituteJHSPH
https://www.facebook.com/International-Conference-on-Family-Planning-343135665787225/timeline/
https://twitter.com/icfp2016
http://crowd360.org/icfpdigitalhub/
mailto:GHS_ICFP@globalhealthstrategies.com

