
 
 

Pemimpin Dunia Menyepakati Aksi Keluarga Berencana  
untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

 
ICFP menyoroti munculnya kesempatan baru untuk berinvestasi pada keluarga berencana untuk 

menghasilkan perubahan jangka panjang di bidang kesehatan dunia 
 
Nusa Dua, Indonesia (26 Januari 2016) – Pemimpin politik terkemuka menyampaikan penekanan pada 
hubungan antara keluarga berencana (KB) dan pembangunan secara global di hadapan lebih dari 2.500 orang 
yang menghadiri hari pertama Konferensi Internasional tentang Keluarga Berencana (International 
Conference on Family Planning/ICFP). Secara khusus, mereka menyoroti peran KB dalam mencapai SDGs, 
yaitu agenda pembangunan global untuk 15 tahun ke depan yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada bulan 
September 2015. 
 
ICFP adalah pertemuan internasional dengan fokus keluarga berencana terbesar. ICFP menjadi ajang 
komunitas KB dunia untuk membagi pengetahuan dan menyepakati rencana ke depan. Konferensi tahun ini 
bertemakan “Global Commitments, Local Actions”. ICFP menyoroti kemajuan dan tantangan dalam 
pencapaian tujuan Family Planning 2020 (FP2020) untuk menyediakan akses sukarela terhadap kontrasepsi 
berkualitas bagi 120 juta perempuan di seluruh dunia pada tahun 2020. 
 
Diskusi yang berlangsung hari ini menekankan pentingnya investasi global dan local dalam bidang 

pembangunan manusia dan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan KB dan mendorong pencapaian SDGss. 

para pembicara kembali menekankan pentingnya investasi pada di bidang KB untuk kemajuan secara 

ekonomi dan SDGss yang terkait kesehatan dan gender. Masing-masing tujuan membutuhkan peningkatan 

akses terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta pelayanan dan hak reproduksi. 

Menteri Keuangan, Prof Bambang Permadi Brodjonegoro mengatakan bahwa keluarga berencana telah 
banyak membantu pertumbuhan ekonomi…(dalam 10 tahun terakhir) Indonesia telah bertransformasi dari 
Negara berpendapatan rendah menjadi Negara berpendapatan menengah. Kuncinya adalah keberhasilan KB 
yang dikoordinasikan oleh BKKBN. Banyak Negara di dunia mengakui bahwa KB berperan besar terhadap 
kesuksesan Indonesia di bidang ekonomi. 
 
“dalam hal kebijakan dan jabatan saya sebagai Menteri Keuangan, maka saya berkomitmen untuk 
menjadikan kesehatan, termasuk KB, sebagai salah satu pilar penting dalam politik ekonomi,” lanjut Prof 
Bambang. 
 
Lebih dari 220 juta wanita di dunia ingin merencanakan keluarga dan masa depan mereka tetapi tidak 
menggunakan metode kontrasepsi modern.  Memenuhi kebutuhan mereka akan kontrasepsi dapat 
menurunkan tingkat kehamilan yang tidak diinginkan, kematian ibu (perempuan meninggal karena 
hamil/melahirkan) dan kematian bayi – semuanya adalah target yang tercakup dalam SDGs. 
 
“keluarga berencana berperan besar dalam pencapaian SDGs. Jika kita bisa memperkuat program KB maka 
kita akan dapat membuat perubahan pada SDGs, khususnya kesehatan dan gender,” ujar Menteri Kesehatan 
dan Aksi Sosial Senegal, Dr. Awa Marie Coll-Seck. “kita harus memastikan bahwa untuk mencapai SDG 3, 
yaitu jaminan kesehatan universal, kita bisa mengintegrasikan paket kontrasepsi minimal. Hal ini lebih efisien 
dan membantu kita memastikan bahwa perempuan dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Saya 
yakin bahwa ini yang kita inginkan untuk masyarakat kita serta kemajuan dan pertumbuhan ekonomi kita.” 
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Plenary hari kedua menekankan pentingnya berfikir kreatif dan mengambil resiko dalam rangka 
mengembangkan solusi baru untuk menghadapi tantangan KB. Sesi ini meliputi peluncuran David and Lucile 
Packard Foundation 2016 Quality Innovation Challenge. Tantangan ini mengundang peserta konferensi untuk 
menyerahkan ide-ide untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan reproduksi serta memberdayakan 
perempuan dan remaja perempuan. Sebanyak 5 hadiah senilai masing-masing 100 ribu dolar Amerika akan 
diberikan kepada pemenang diantara peserta yang menyampaikan idenya secara langsung pada saat makan 
siang (26/01). Selain itu, ada 4 hadiah masing-masing senilai 25 ribu dolar Amerika untuk pemenang diantara 
peserta yang mengumpulkan idenya secara online antara tanggal 26-29 Januari 2016. 
 
Konferensi berlanjut hingga kamis, dengan fokus pada isu penting bagi komitmen global dan tindakan lokal. 
 

 Rabu, 27 Januari 2016 
o Remaja : Menantang Asumsi Lama, Membuat Agenda Baru (plenary pagi) : dengan 

pembicara yang dinamis, termasuk remaja, akan menyusun program keluarga berencana 
bagi remaja di dunia 
 

o Konsolidasi kekuatan: Menolong secara Efektif Melalui Kemitraan yang Kuat (plenary 
siang) : bayer healthcare akan memimpin diskusi panel tentang kekuatan dari kolaborasi dan 
kemitraan dalam menanggani isu pelayanan kesehatan.  
 

 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, Held biennially since 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. 
 

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
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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://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
mailto:humasbkkbn@yahoo.com

