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Negara Indonesia dikelilingi oleh 129 gunung berapi yang 
merupakan 13% dari jumlah seluruh gunung berapi di dunia. 
Letak geografis kepulauan Indonesia juga berada di pertemuan 
lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, 
yang dapat menyebabkan gempa bumi atau gempa bumi 
disertai tsunami. Selain itu tanah longsor dan banjir juga banyak 
terjadi di Indonesia karena kerusakan lahan dan pembangunan 
yang tidak memperhatikan aspek pelestarian alam. 

Mengingat kondisi Indonesia yang sangat rentan bencana
tersebut maka kita semua harus memiliki kemampuan untuk 
dapat mempersiapkan diri menghadapi bencana yang akan 
terjadi dan dampak terbesar adalah munculnya berbagai masalah 
kesehatan. Pada situasi bencana, pelayanan kesehatan di fasilitas 
kesehatan seperti puskesmas, kadang tidak dapat optimal
diberikan, sementara itu kebutuhan akan pelayanan tetap ada 
dan bahkan meningkat. Salah satu aspek kesehatan yang terdampak
krisis kesehatan adalah kesehatan reproduksi termasuk kesehatan 
reproduksi remaja.
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Kami menyambut baik terbitnya buku ini, dan mengharapkan 
semua pihak terkait termasuk pemberi pelayanan kesehatan dan 
masyarakat di wilayah masing-masing dapat menyusun kegiatan 
kesiapsiagaan pada penanggulangan masalah kesehatan pada 
situasi krisis kesehatan/bencana terutama di bidang kesehatan 
reproduksi remaja.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Selamat dan 
sukses pada semua remaja yang telah bekerja keras dalam 
penyusunan buku ini. Semoga bermanfaat!

Jakarta, July 2017

Direktur Kesehatan Keluarga
Dr. Eni Gustina, M.Kes

Kami menyambut baik terbitnya buku ini, dan mengharapkan 
semua pihak terkait termasuk pemberi pelayanan kesehatan dan 
masyarakat di wilayah masing-masing dapat menyusun kegiatan 
kesiapsiagaan pada penanggulangan masalah kesehatan pada 
situasi krisis kesehatan/bencana terutama di bidang kesehatan 
reproduksi remaja.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Selamat dan 
sukses pada semua remaja yang telah bekerja keras dalam 
penyusunan buku ini. Semoga bermanfaat!

Direktur Kesehatan Keluarga

Jakarta, Juli 2017

dr. Eni Gustina, MPH

6

Kami menyambut baik terbitnya buku ini, dan mengharapkan 
semua pihak terkait termasuk pemberi pelayanan kesehatan dan 
masyarakat di wilayah masing-masing dapat menyusun kegiatan 
kesiapsiagaan pada penanggulangan masalah kesehatan pada 
situasi krisis kesehatan/bencana terutama di bidang kesehatan 
reproduksi remaja.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Selamat dan 
sukses pada semua remaja yang telah bekerja keras dalam 
penyusunan buku ini. Semoga bermanfaat!

Jakarta, July 2017

Direktur Kesehatan Keluarga
Dr. Eni Gustina, M.Kes

Kami menyambut baik terbitnya buku ini, dan mengharapkan 
semua pihak terkait termasuk pemberi pelayanan kesehatan dan 
masyarakat di wilayah masing-masing dapat menyusun kegiatan 
kesiapsiagaan pada penanggulangan masalah kesehatan pada 
situasi krisis kesehatan/bencana terutama di bidang kesehatan 
reproduksi remaja.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Selamat dan 
sukses pada semua remaja yang telah bekerja keras dalam 
penyusunan buku ini. Semoga bermanfaat!

Direktur Kesehatan Keluarga

Jakarta, Juli 2017

dr. Eni Gustina, MPH

6

Kami menyambut baik terbitnya buku ini, dan mengharapkan 
semua pihak terkait termasuk pemberi pelayanan kesehatan dan 
masyarakat di wilayah masing-masing dapat menyusun kegiatan 
kesiapsiagaan pada penanggulangan masalah kesehatan pada 
situasi krisis kesehatan/bencana terutama di bidang kesehatan 
reproduksi remaja.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Selamat dan 
sukses pada semua remaja yang telah bekerja keras dalam 
penyusunan buku ini. Semoga bermanfaat!

Jakarta, July 2017

Direktur Kesehatan Keluarga
Dr. Eni Gustina, M.Kes

Kami menyambut baik terbitnya buku ini, dan mengharapkan 
semua pihak terkait termasuk pemberi pelayanan kesehatan dan 
masyarakat di wilayah masing-masing dapat menyusun kegiatan 
kesiapsiagaan pada penanggulangan masalah kesehatan pada 
situasi krisis kesehatan/bencana terutama di bidang kesehatan 
reproduksi remaja.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Selamat dan 
sukses pada semua remaja yang telah bekerja keras dalam 
penyusunan buku ini. Semoga bermanfaat!

Direktur Kesehatan Keluarga

Jakarta, Juli 2017

dr. Eni Gustina, MPH

6

Kami menyambut baik terbitnya buku ini, dan mengharapkan 
semua pihak terkait termasuk pemberi pelayanan kesehatan dan 
masyarakat di wilayah masing-masing dapat menyusun kegiatan 
kesiapsiagaan pada penanggulangan masalah kesehatan pada 
situasi krisis kesehatan/bencana terutama di bidang kesehatan 
reproduksi remaja.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Selamat dan 
sukses pada semua remaja yang telah bekerja keras dalam 
penyusunan buku ini. Semoga bermanfaat!

Jakarta, July 2017

Direktur Kesehatan Keluarga
Dr. Eni Gustina, M.Kes

Kami menyambut baik terbitnya buku ini, dan mengharapkan 
semua pihak terkait termasuk pemberi pelayanan kesehatan dan 
masyarakat di wilayah masing-masing dapat menyusun kegiatan 
kesiapsiagaan pada penanggulangan masalah kesehatan pada 
situasi krisis kesehatan/bencana terutama di bidang kesehatan 
reproduksi remaja.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Selamat dan 
sukses pada semua remaja yang telah bekerja keras dalam 
penyusunan buku ini. Semoga bermanfaat!

Direktur Kesehatan Keluarga

Jakarta, Juli 2017

dr. Eni Gustina, MPH

6

Kami menyambut baik terbitnya buku ini, dan mengharapkan 
semua pihak terkait termasuk pemberi pelayanan kesehatan dan 
masyarakat di wilayah masing-masing dapat menyusun kegiatan 
kesiapsiagaan pada penanggulangan masalah kesehatan pada 
situasi krisis kesehatan/bencana terutama di bidang kesehatan 
reproduksi remaja.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Selamat dan 
sukses pada semua remaja yang telah bekerja keras dalam 
penyusunan buku ini. Semoga bermanfaat!

Jakarta, July 2017

Direktur Kesehatan Keluarga
Dr. Eni Gustina, M.Kes

Kami menyambut baik terbitnya buku ini, dan mengharapkan 
semua pihak terkait termasuk pemberi pelayanan kesehatan dan 
masyarakat di wilayah masing-masing dapat menyusun kegiatan 
kesiapsiagaan pada penanggulangan masalah kesehatan pada 
situasi krisis kesehatan/bencana terutama di bidang kesehatan 
reproduksi remaja.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Selamat dan 
sukses pada semua remaja yang telah bekerja keras dalam 
penyusunan buku ini. Semoga bermanfaat!

Direktur Kesehatan Keluarga

Jakarta, Juli 2017

dr. Eni Gustina, MPH

6

Kami menyambut baik terbitnya buku ini, dan mengharapkan 
semua pihak terkait termasuk pemberi pelayanan kesehatan dan 
masyarakat di wilayah masing-masing dapat menyusun kegiatan 
kesiapsiagaan pada penanggulangan masalah kesehatan pada 
situasi krisis kesehatan/bencana terutama di bidang kesehatan 
reproduksi remaja.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Selamat dan 
sukses pada semua remaja yang telah bekerja keras dalam 
penyusunan buku ini. Semoga bermanfaat!

Jakarta, July 2017

Direktur Kesehatan Keluarga
Dr. Eni Gustina, M.Kes

Kami menyambut baik terbitnya buku ini, dan mengharapkan 
semua pihak terkait termasuk pemberi pelayanan kesehatan dan 
masyarakat di wilayah masing-masing dapat menyusun kegiatan 
kesiapsiagaan pada penanggulangan masalah kesehatan pada 
situasi krisis kesehatan/bencana terutama di bidang kesehatan 
reproduksi remaja.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Selamat dan 
sukses pada semua remaja yang telah bekerja keras dalam 
penyusunan buku ini. Semoga bermanfaat!

Direktur Kesehatan Keluarga

Jakarta, Juli 2017

dr. Eni Gustina, MPH

6

Kami menyambut baik terbitnya buku ini, dan mengharapkan 
semua pihak terkait termasuk pemberi pelayanan kesehatan dan 
masyarakat di wilayah masing-masing dapat menyusun kegiatan 
kesiapsiagaan pada penanggulangan masalah kesehatan pada 
situasi krisis kesehatan/bencana terutama di bidang kesehatan 
reproduksi remaja.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Selamat dan 
sukses pada semua remaja yang telah bekerja keras dalam 
penyusunan buku ini. Semoga bermanfaat!

Jakarta, July 2017

Direktur Kesehatan Keluarga
Dr. Eni Gustina, M.Kes

Kami menyambut baik terbitnya buku ini, dan mengharapkan 
semua pihak terkait termasuk pemberi pelayanan kesehatan dan 
masyarakat di wilayah masing-masing dapat menyusun kegiatan 
kesiapsiagaan pada penanggulangan masalah kesehatan pada 
situasi krisis kesehatan/bencana terutama di bidang kesehatan 
reproduksi remaja.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Selamat dan 
sukses pada semua remaja yang telah bekerja keras dalam 
penyusunan buku ini. Semoga bermanfaat!

Direktur Kesehatan Keluarga

Jakarta, Juli 2017

dr. Eni Gustina, MPH

n U
Sambutan
Perwakila NFPA 

I N D O N E S I A





Pada situasi bencana, remaja tidak hanya merupakan 
kelompok rentan tapi mereka juga dapat menjadi agen 
perubahan. Remaja memiliki karakteristik yang dinamis, 
bermotivasi tinggi, energik, kreatif dan inovatif. 
Berdasarkan karakter tersebut remaja seharusnya tidak 
hanya menjadi target tetapi dapat menjadi partner 
dalam respon krisis kesehatan, oleh karena itu 
keterlibatan remaja diperlukan dan mencakup kegiatan 
umum seperti membantu penduduk yang terkena 
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pelaksanaannya, pengalaman keterlibatan remaja dari 
negara lain, jejaring remaja yang sudah ada di Indonesia 
sebagai mitra potensial sekaligus alat bantu untuk 
monitoring dan evaluasi. Disusun oleh Aliansi Remaja 
Independen (ARI) bekerja sama dengan Kementerian 
Kesehatan dan UNFPA Indonesia, buku saku ini didesain 
sebagai panduan yang menyenangkan, menarik, mudah 
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Sebagai pelengkap buku saku ini, aplikasi  untuk 
penggunaan yang lebih luas dari buku saku ini juga tersedia 
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buku saku ini dengan memberikan bantuan teknis kepada 
Kementerian Kesehatan dan ARI dan berharap bahwa 
buku saku ini akan sangat bermanfaat bagi remaja untuk 
menggali dan memaksimalkan potensi mereka dalam 
memberikan bantuan dalam respon krisis kesehatan di 
Indonesia.
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Glossary
� ÚYTZTZ ÚPZPSÔaÔÜL  

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 
kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh 
bencana dan/atau berpotensi bencana  
 

� ÚPZPSÔaÔÜ YPWYVØáÚZTL  
Keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang menyeluruh 
dan tidak semata -mata terbebas dari penyakit atau 
kecacatan dalam semua hal berhubungan dengan sistem 
reproduksi dan fungsi serta prosesnya  
 

� WWÔÛ L  
Serangkaian kegiatan prioritas kesehatan reprodu ksi yang 
harus dilaksanakan segera pada tahap awal bencana/saat 
tanggap darurat krisis kesehatan yang memfokuskan pada 
pencegahan kematian, kesakitan dan kecacatan pada 
populasi yang terkena dampak bencana, khususnya 
perempuan dan remaja perempuan . 
 

� ÚPÚPYÔZÔÜ ÕPYÕÔZTZ RPÜØPY CÚÕRÇL  
Setiap tindakan berdasarkan perbedaan relasi gender yang 
dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada 
fisik, sosial, ekonomi atau psikologis seseorang  

Glossary
• KRISIS KESEHATAN : 
 Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan 

individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan/atau 
berpotensi bencana

• KESEHATAN REPRODUKSI : 
 Keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang menyeluruh dan 

tidak semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam 
semua hal berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta 
prosesnya

• PPAM : 
 Serangkaian kegiatan prioritas kesehatan reproduksi yang harus 

dilaksanakan segera pada tahap awal bencana/saat tanggap darurat 
krisis kesehatan yang memfokuskan pada pencegahan kematian, 
kesakitan dan kecacatan pada populasi yang terkena dampak 
bencana, khususnya perempuan dan remaja perempuan.

• KEKERASAN BERBASIS GENDER (KBG) : 
 Setiap tindakan berdasarkan perbedaan relasi gender yang dapat 

mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada fisik, sosial, 
ekonomi atau psikologis seseorang

• Hygiene Kit 
 Kit individu kesehatan reproduksi untuk perempuan usia reproduksi
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gMen apa Kita
Terlibat ?Perlu

2

“Sebagai remaja, kita harus menyadari bahwa 
terkadang banyak potensi kita yang tidak 
tersalurkan dengan baik, Potensi tersebut 
banyak yang tidak terlihat disebabkan 
karena beberapa hal seperti tidak diberi 
ruang untuk menyalurkan potensi, belum 
adanya pemberian kapasitas dan 
kurangnya kepercayaan diri”
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terkait keterlibatan mereka
pada situasi krisis kesehatan

teman

Kamu pasti penasaran, ada nggak sih kisah sukses 

keterlibatan remaja dalam respon krisis kesehatan?

Dalam bagian ini, kita akan sama-sama belajar dari 

beberapa praktik baik keterlibatan remaja 

di beberapa negara dan di Indonesia!
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Ayo Cerita

!
Pengalaman

8

KeterlibatanKamu
 dong bagaimana situasi krisis kesehatan 

di sekitar lingkungan daerah bencana yang kamu bantu tangani! 
(Kamu bisa pajang  hasil karyamu di mading sekolah atau papan 

pengumuman RT/RW kamu ya! Jangan lupa foto dan posting fotonya 
di media sosial kamu dengan hashtag #RemajaTerlibatRemajaHebat)

Cerita / Gambarin
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 apa sih yang kamu lakukan, lihat, sadari, 
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yang paling penting dalam  kesehatan reproduksi, gender 
dan isu kependudukan. 
 
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 di 
dunia, Indonesia tetap menjadi negara prioritas bagi UNFPA, 
tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini menunjukkan 
kemajuan yang dicapai dan perkembangan dinamika 
kependudukan negara dan tingkat pembangunan. 

Address : Menara Thamrin 7th Floor, 
  JL MH Thamrin Kav 3 Jakarta
Web : http://indonesia.unfpa.org/
Phone : +62 21 29802300  
Twitter : @UNFPAIndonesia
IG : unfpaindonesia
Facebook : UNFPAIndonesia

UNFPA, Dana Kependudukan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah
lembaga pembangunan internasiona
yang memiliki misi untuk
“menciptakan dunia dimana setiap
kehamilan diinginkan, setiap kelahiran
selamat dan potensi kaum muda
terpenuhi”.  

 
UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak
tahun 1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga
berencana, penelitian kependudukan dan program
pendidikan kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA
adalah satu mitra yang paling penting dalam  kesehatan
reproduksi, gender dan isu kependudukan.  
  
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 
di dunia, Indoensia tetap menjadi negara prioritas bagi 
UNFPA, tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini 
menunjukkan kemajuan yang dicapai dan perkembangan
dinamika kependudukan negara dan tingkat 
pembangunan.  

Penutup

=99/! 00  : Menara Thamrin 7th Floor, JL MH    
  Thamrin Kav 3 Jakarta 

Web   : http://indonesia.unfpa.org/ 
Phone  : +62 21 29802300   
Twitter  : @UNFPAIndonesia 
IG  : unfpaindonesia 
Facebook : UNFPAIndonesia 
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Young People Alliance, dalam bahasa inggris) adalah 
organisasi non-profit yang didirikan dan dijalankan oleh 
remaja Indonesia secara independen (non-partisan dan 
tidak berdiri dibawah lembaga tertentu). Diinisiasi pada 
tahun 2005 oleh Duta Remaja Nasional, ARI kini 
memfokuskan diri pada upaya mengadvokasikan aspirasi 
remaja indonesia dan global terhadap isu Kesehatan, 
Pendidikan dan Ketagakerjaan. Saat ini ARI berada di 5 
wilayah di indonesia Jakarta (Nasional), Jawa Tengah, 
Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi 
Selatan. ARI mendorong remaja Indonesia untuk 
memahami isu sekitarremaja serta memberikan kapasitas 
bagi remaja untuk mengadvokasikanhak-haknya. Melalui 
pelatihan dan pembangunan jejaring baik dengan sesama 
remaja maupun kepada orang dewasa.Berjejaring dan 
bermitra dengan berbagai kelompok remaja adalah 
upaya yang dilakukan ARI dalam memaknai 
keberagaman remaja, sesuai slogan yang diusung ARI 
“Merayakan Keberagaman Remaja” (Celebrating Young 
People Diversity). 

Bekerjasama dengan:

Aliansi Remaja Independen( ARI )

! ¡Tg T¬  : Jl. Tebet Barat Dalam IV – L No. 7A 
Tebet, Jakarta Selatan DKI Jakarta – 
INDONESIA 

Web   : Aliansiremajaindependen.org 
Email   : Info@Aliansiremajaindependen.org 
Phone  : (+62)-(021)-28541561 
Twitter  : @aliansiremaja 
IG  : @aliansiremaja 
Fanpage (FB) : Aliansi Remaja Independen (ARI) 

Bekerjasama dengan:

Aliansi Remaja Independen (ARI )

Yayasan Aliansi Remaja Independen (ARI: Independent 
Young People Alliance, dalam bahasa inggris) adalah 
organisasi non-profit yang didirikan dan dijalankan oleh 
remaja Indonesia secara independen (non-partisan dan tidak 
berdiri di bawah lembaga tertentu). Diinisiasi pada tahun 
2005 oleh Duta Remaja Nasional, ARI kini memfokuskan diri 
pada upaya mengadvokasikan aspirasi remaja indonesia dan 
global terhadap isu Kesehatan, Pendidikan dan 
Ketagakerjaan. Saat ini ARI berada di 5 wilayah di indonesia 
Jakarta (Nasional), Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, 
Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. ARI mendorong 
remaja Indonesia untuk memahami isu sekitar remaja serta 
memberikan kapasitas bagi remaja untuk mengadvokasikan 
hak-haknya. Melalui pelatihan dan pembangunan jejaring 
baik dengan sesama remaja maupun kepada orang dewasa. 
Berjejaring dan bermitra dengan berbagai kelompok remaja 
adalah upaya yang dilakukan ARI dalam memaknai 
keberagaman remaja, sesuai slogan yang diusung ARI 
“Merayakan Keberagaman Remaja” (Celebrating Young 
People Diversity).

Alamat : Jl. Tebet Barat Dalam IV – L No. 7A Tebet, 
Jakarta Selatan DKI Jakarta – INDONESIA

Web : Aliansiremajaindependen.org
Email : Info@Aliansiremajaindependen.org
Phone : (+62)-(021)-28541561
Twitter : @aliansiremaja
IG : @aliansiremaja
Fanpage (FB) : Aliansi Remaja Independen (ARI)
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PenutupUNFPA, Dana Kependudukan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah 
lembaga pembangunan internasional 
yang memiliki misi untuk 
“menciptakan dunia dimana setiap 
kehamilan diinginkan, setiap kelahiran 
selamat dan potensi kaum muda 
terpenuhi”. 

UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak tahun 
1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga berencana, 
penelitian kependudukan dan program pendidikan 
kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA adalah satu mitra 
yang paling penting dalam  kesehatan reproduksi, gender 
dan isu kependudukan. 
 
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 di 
dunia, Indonesia tetap menjadi negara prioritas bagi UNFPA, 
tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini menunjukkan 
kemajuan yang dicapai dan perkembangan dinamika 
kependudukan negara dan tingkat pembangunan. 

Address : Menara Thamrin 7th Floor, 
  JL MH Thamrin Kav 3 Jakarta
Web : http://indonesia.unfpa.org/
Phone : +62 21 29802300  
Twitter : @UNFPAIndonesia
IG : unfpaindonesia
Facebook : UNFPAIndonesia

UNFPA, Dana Kependudukan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah
lembaga pembangunan internasiona
yang memiliki misi untuk
“menciptakan dunia dimana setiap
kehamilan diinginkan, setiap kelahiran
selamat dan potensi kaum muda
terpenuhi”.  

 
UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak
tahun 1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga
berencana, penelitian kependudukan dan program
pendidikan kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA
adalah satu mitra yang paling penting dalam  kesehatan
reproduksi, gender dan isu kependudukan.  
  
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 
di dunia, Indoensia tetap menjadi negara prioritas bagi 
UNFPA, tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini 
menunjukkan kemajuan yang dicapai dan perkembangan
dinamika kependudukan negara dan tingkat 
pembangunan.  

Penutup

=99/! 00  : Menara Thamrin 7th Floor, JL MH    
  Thamrin Kav 3 Jakarta 

Web   : http://indonesia.unfpa.org/ 
Phone  : +62 21 29802300   
Twitter  : @UNFPAIndonesia 
IG  : unfpaindonesia 
Facebook : UNFPAIndonesia 
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Young People Alliance, dalam bahasa inggris) adalah 
organisasi non-profit yang didirikan dan dijalankan oleh 
remaja Indonesia secara independen (non-partisan dan 
tidak berdiri dibawah lembaga tertentu). Diinisiasi pada 
tahun 2005 oleh Duta Remaja Nasional, ARI kini 
memfokuskan diri pada upaya mengadvokasikan aspirasi 
remaja indonesia dan global terhadap isu Kesehatan, 
Pendidikan dan Ketagakerjaan. Saat ini ARI berada di 5 
wilayah di indonesia Jakarta (Nasional), Jawa Tengah, 
Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi 
Selatan. ARI mendorong remaja Indonesia untuk 
memahami isu sekitarremaja serta memberikan kapasitas 
bagi remaja untuk mengadvokasikanhak-haknya. Melalui 
pelatihan dan pembangunan jejaring baik dengan sesama 
remaja maupun kepada orang dewasa.Berjejaring dan 
bermitra dengan berbagai kelompok remaja adalah 
upaya yang dilakukan ARI dalam memaknai 
keberagaman remaja, sesuai slogan yang diusung ARI 
“Merayakan Keberagaman Remaja” (Celebrating Young 
People Diversity). 

Bekerjasama dengan:

Aliansi Remaja Independen( ARI )

! ¡Tg T¬  : Jl. Tebet Barat Dalam IV – L No. 7A 
Tebet, Jakarta Selatan DKI Jakarta – 
INDONESIA 

Web   : Aliansiremajaindependen.org 
Email   : Info@Aliansiremajaindependen.org 
Phone  : (+62)-(021)-28541561 
Twitter  : @aliansiremaja 
IG  : @aliansiremaja 
Fanpage (FB) : Aliansi Remaja Independen (ARI) 

Bekerjasama dengan:

Aliansi Remaja Independen (ARI )

Yayasan Aliansi Remaja Independen (ARI: Independent 
Young People Alliance, dalam bahasa inggris) adalah 
organisasi non-profit yang didirikan dan dijalankan oleh 
remaja Indonesia secara independen (non-partisan dan tidak 
berdiri di bawah lembaga tertentu). Diinisiasi pada tahun 
2005 oleh Duta Remaja Nasional, ARI kini memfokuskan diri 
pada upaya mengadvokasikan aspirasi remaja indonesia dan 
global terhadap isu Kesehatan, Pendidikan dan 
Ketagakerjaan. Saat ini ARI berada di 5 wilayah di indonesia 
Jakarta (Nasional), Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, 
Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. ARI mendorong 
remaja Indonesia untuk memahami isu sekitar remaja serta 
memberikan kapasitas bagi remaja untuk mengadvokasikan 
hak-haknya. Melalui pelatihan dan pembangunan jejaring 
baik dengan sesama remaja maupun kepada orang dewasa. 
Berjejaring dan bermitra dengan berbagai kelompok remaja 
adalah upaya yang dilakukan ARI dalam memaknai 
keberagaman remaja, sesuai slogan yang diusung ARI 
“Merayakan Keberagaman Remaja” (Celebrating Young 
People Diversity).

Alamat : Jl. Tebet Barat Dalam IV – L No. 7A Tebet, 
Jakarta Selatan DKI Jakarta – INDONESIA

Web : Aliansiremajaindependen.org
Email : Info@Aliansiremajaindependen.org
Phone : (+62)-(021)-28541561
Twitter : @aliansiremaja
IG : @aliansiremaja
Fanpage (FB) : Aliansi Remaja Independen (ARI)
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PenutupUNFPA, Dana Kependudukan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah 
lembaga pembangunan internasional 
yang memiliki misi untuk 
“menciptakan dunia dimana setiap 
kehamilan diinginkan, setiap kelahiran 
selamat dan potensi kaum muda 
terpenuhi”. 

UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak tahun 
1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga berencana, 
penelitian kependudukan dan program pendidikan 
kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA adalah satu mitra 
yang paling penting dalam  kesehatan reproduksi, gender 
dan isu kependudukan. 
 
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 di 
dunia, Indonesia tetap menjadi negara prioritas bagi UNFPA, 
tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini menunjukkan 
kemajuan yang dicapai dan perkembangan dinamika 
kependudukan negara dan tingkat pembangunan. 

Address : Menara Thamrin 7th Floor, 
  JL MH Thamrin Kav 3 Jakarta
Web : http://indonesia.unfpa.org/
Phone : +62 21 29802300  
Twitter : @UNFPAIndonesia
IG : unfpaindonesia
Facebook : UNFPAIndonesia

UNFPA, Dana Kependudukan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah
lembaga pembangunan internasiona
yang memiliki misi untuk
“menciptakan dunia dimana setiap
kehamilan diinginkan, setiap kelahiran
selamat dan potensi kaum muda
terpenuhi”.  

 
UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak
tahun 1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga
berencana, penelitian kependudukan dan program
pendidikan kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA
adalah satu mitra yang paling penting dalam  kesehatan
reproduksi, gender dan isu kependudukan.  
  
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 
di dunia, Indoensia tetap menjadi negara prioritas bagi 
UNFPA, tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini 
menunjukkan kemajuan yang dicapai dan perkembangan
dinamika kependudukan negara dan tingkat 
pembangunan.  

Penutup

=99/! 00  : Menara Thamrin 7th Floor, JL MH    
  Thamrin Kav 3 Jakarta 

Web   : http://indonesia.unfpa.org/ 
Phone  : +62 21 29802300   
Twitter  : @UNFPAIndonesia 
IG  : unfpaindonesia 
Facebook : UNFPAIndonesia 
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Young People Alliance, dalam bahasa inggris) adalah 
organisasi non-profit yang didirikan dan dijalankan oleh 
remaja Indonesia secara independen (non-partisan dan 
tidak berdiri dibawah lembaga tertentu). Diinisiasi pada 
tahun 2005 oleh Duta Remaja Nasional, ARI kini 
memfokuskan diri pada upaya mengadvokasikan aspirasi 
remaja indonesia dan global terhadap isu Kesehatan, 
Pendidikan dan Ketagakerjaan. Saat ini ARI berada di 5 
wilayah di indonesia Jakarta (Nasional), Jawa Tengah, 
Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi 
Selatan. ARI mendorong remaja Indonesia untuk 
memahami isu sekitarremaja serta memberikan kapasitas 
bagi remaja untuk mengadvokasikanhak-haknya. Melalui 
pelatihan dan pembangunan jejaring baik dengan sesama 
remaja maupun kepada orang dewasa.Berjejaring dan 
bermitra dengan berbagai kelompok remaja adalah 
upaya yang dilakukan ARI dalam memaknai 
keberagaman remaja, sesuai slogan yang diusung ARI 
“Merayakan Keberagaman Remaja” (Celebrating Young 
People Diversity). 

Bekerjasama dengan:

Aliansi Remaja Independen( ARI )

! ¡Tg T¬  : Jl. Tebet Barat Dalam IV – L No. 7A 
Tebet, Jakarta Selatan DKI Jakarta – 
INDONESIA 

Web   : Aliansiremajaindependen.org 
Email   : Info@Aliansiremajaindependen.org 
Phone  : (+62)-(021)-28541561 
Twitter  : @aliansiremaja 
IG  : @aliansiremaja 
Fanpage (FB) : Aliansi Remaja Independen (ARI) 

Bekerjasama dengan:

Aliansi Remaja Independen (ARI )

Yayasan Aliansi Remaja Independen (ARI: Independent 
Young People Alliance, dalam bahasa inggris) adalah 
organisasi non-profit yang didirikan dan dijalankan oleh 
remaja Indonesia secara independen (non-partisan dan tidak 
berdiri di bawah lembaga tertentu). Diinisiasi pada tahun 
2005 oleh Duta Remaja Nasional, ARI kini memfokuskan diri 
pada upaya mengadvokasikan aspirasi remaja indonesia dan 
global terhadap isu Kesehatan, Pendidikan dan 
Ketagakerjaan. Saat ini ARI berada di 5 wilayah di indonesia 
Jakarta (Nasional), Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, 
Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. ARI mendorong 
remaja Indonesia untuk memahami isu sekitar remaja serta 
memberikan kapasitas bagi remaja untuk mengadvokasikan 
hak-haknya. Melalui pelatihan dan pembangunan jejaring 
baik dengan sesama remaja maupun kepada orang dewasa. 
Berjejaring dan bermitra dengan berbagai kelompok remaja 
adalah upaya yang dilakukan ARI dalam memaknai 
keberagaman remaja, sesuai slogan yang diusung ARI 
“Merayakan Keberagaman Remaja” (Celebrating Young 
People Diversity).

Alamat : Jl. Tebet Barat Dalam IV – L No. 7A Tebet, 
Jakarta Selatan DKI Jakarta – INDONESIA

Web : Aliansiremajaindependen.org
Email : Info@Aliansiremajaindependen.org
Phone : (+62)-(021)-28541561
Twitter : @aliansiremaja
IG : @aliansiremaja
Fanpage (FB) : Aliansi Remaja Independen (ARI)
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Penutup
UNFPA, Dana Kependudukan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah 
lembaga pembangunan internasional 
yang memiliki misi untuk 
“menciptakan dunia dimana setiap 
kehamilan diinginkan, setiap kelahiran 
selamat dan potensi kaum muda 
terpenuhi”. 

UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak tahun 
1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga berencana, 
penelitian kependudukan dan program pendidikan 
kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA adalah satu mitra 
yang paling penting dalam  kesehatan reproduksi, gender 
dan isu kependudukan. 
 
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 di 
dunia, Indonesia tetap menjadi negara prioritas bagi UNFPA, 
tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini menunjukkan 
kemajuan yang dicapai dan perkembangan dinamika 
kependudukan negara dan tingkat pembangunan. 

Address : Menara Thamrin 7th Floor, 
  JL MH Thamrin Kav 3 Jakarta
Web : http://indonesia.unfpa.org/
Phone : +62 21 29802300  
Twitter : @UNFPAIndonesia
IG : unfpaindonesia
Facebook : UNFPAIndonesia

UNFPA, Dana Kependudukan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah
lembaga pembangunan internasiona
yang memiliki misi untuk
“menciptakan dunia dimana setiap
kehamilan diinginkan, setiap kelahiran
selamat dan potensi kaum muda
terpenuhi”.  

 
UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak
tahun 1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga
berencana, penelitian kependudukan dan program
pendidikan kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA
adalah satu mitra yang paling penting dalam  kesehatan
reproduksi, gender dan isu kependudukan.  
  
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 
di dunia, Indoensia tetap menjadi negara prioritas bagi 
UNFPA, tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini 
menunjukkan kemajuan yang dicapai dan perkembangan
dinamika kependudukan negara dan tingkat 
pembangunan.  

Penutup

=99/! 00  : Menara Thamrin 7th Floor, JL MH    
  Thamrin Kav 3 Jakarta 

Web   : http://indonesia.unfpa.org/ 
Phone  : +62 21 29802300   
Twitter  : @UNFPAIndonesia 
IG  : unfpaindonesia 
Facebook : UNFPAIndonesia 
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PenutupUNFPA, Dana Kependudukan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah 
lembaga pembangunan internasional 
yang memiliki misi untuk 
“menciptakan dunia dimana setiap 
kehamilan diinginkan, setiap kelahiran 
selamat dan potensi kaum muda 
terpenuhi”. 

UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak tahun 
1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga berencana, 
penelitian kependudukan dan program pendidikan 
kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA adalah satu mitra 
yang paling penting dalam  kesehatan reproduksi, gender 
dan isu kependudukan. 
 
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 di 
dunia, Indonesia tetap menjadi negara prioritas bagi UNFPA, 
tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini menunjukkan 
kemajuan yang dicapai dan perkembangan dinamika 
kependudukan negara dan tingkat pembangunan. 

Address : Menara Thamrin 7th Floor, 
  JL MH Thamrin Kav 3 Jakarta
Web : http://indonesia.unfpa.org/
Phone : +62 21 29802300  
Twitter : @UNFPAIndonesia
IG : unfpaindonesia
Facebook : UNFPAIndonesia

UNFPA, Dana Kependudukan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah
lembaga pembangunan internasiona
yang memiliki misi untuk
“menciptakan dunia dimana setiap
kehamilan diinginkan, setiap kelahiran
selamat dan potensi kaum muda
terpenuhi”.  

 
UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak
tahun 1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga
berencana, penelitian kependudukan dan program
pendidikan kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA
adalah satu mitra yang paling penting dalam  kesehatan
reproduksi, gender dan isu kependudukan.  
  
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 
di dunia, Indoensia tetap menjadi negara prioritas bagi 
UNFPA, tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini 
menunjukkan kemajuan yang dicapai dan perkembangan
dinamika kependudukan negara dan tingkat 
pembangunan.  

Penutup

=99/! 00  : Menara Thamrin 7th Floor, JL MH    
  Thamrin Kav 3 Jakarta 

Web   : http://indonesia.unfpa.org/ 
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Twitter  : @UNFPAIndonesia 
IG  : unfpaindonesia 
Facebook : UNFPAIndonesia 
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PenutupUNFPA, Dana Kependudukan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah 
lembaga pembangunan internasional 
yang memiliki misi untuk 
“menciptakan dunia dimana setiap 
kehamilan diinginkan, setiap kelahiran 
selamat dan potensi kaum muda 
terpenuhi”. 

UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak tahun 
1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga berencana, 
penelitian kependudukan dan program pendidikan 
kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA adalah satu mitra 
yang paling penting dalam  kesehatan reproduksi, gender 
dan isu kependudukan. 
 
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 di 
dunia, Indonesia tetap menjadi negara prioritas bagi UNFPA, 
tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini menunjukkan 
kemajuan yang dicapai dan perkembangan dinamika 
kependudukan negara dan tingkat pembangunan. 

Address : Menara Thamrin 7th Floor, 
  JL MH Thamrin Kav 3 Jakarta
Web : http://indonesia.unfpa.org/
Phone : +62 21 29802300  
Twitter : @UNFPAIndonesia
IG : unfpaindonesia
Facebook : UNFPAIndonesia

UNFPA, Dana Kependudukan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah
lembaga pembangunan internasiona
yang memiliki misi untuk
“menciptakan dunia dimana setiap
kehamilan diinginkan, setiap kelahiran
selamat dan potensi kaum muda
terpenuhi”.  

 
UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak
tahun 1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga
berencana, penelitian kependudukan dan program
pendidikan kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA
adalah satu mitra yang paling penting dalam  kesehatan
reproduksi, gender dan isu kependudukan.  
  
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 
di dunia, Indoensia tetap menjadi negara prioritas bagi 
UNFPA, tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini 
menunjukkan kemajuan yang dicapai dan perkembangan
dinamika kependudukan negara dan tingkat 
pembangunan.  

Penutup

=99/! 00  : Menara Thamrin 7th Floor, JL MH    
  Thamrin Kav 3 Jakarta 

Web   : http://indonesia.unfpa.org/ 
Phone  : +62 21 29802300   
Twitter  : @UNFPAIndonesia 
IG  : unfpaindonesia 
Facebook : UNFPAIndonesia 
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Penutup
UNFPA, Dana Kependudukan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah 
lembaga pembangunan internasional 
yang memiliki misi untuk 
“menciptakan dunia dimana setiap 
kehamilan diinginkan, setiap kelahiran 
selamat dan potensi kaum muda 
terpenuhi”. 

UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak tahun 
1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga berencana, 
penelitian kependudukan dan program pendidikan 
kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA adalah satu mitra 
yang paling penting dalam  kesehatan reproduksi, gender 
dan isu kependudukan. 
 
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 di 
dunia, Indonesia tetap menjadi negara prioritas bagi UNFPA, 
tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini menunjukkan 
kemajuan yang dicapai dan perkembangan dinamika 
kependudukan negara dan tingkat pembangunan. 

Address : Menara Thamrin 7th Floor, 
  JL MH Thamrin Kav 3 Jakarta
Web : http://indonesia.unfpa.org/
Phone : +62 21 29802300  
Twitter : @UNFPAIndonesia
IG : unfpaindonesia
Facebook : UNFPAIndonesia

UNFPA, Dana Kependudukan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah
lembaga pembangunan internasiona
yang memiliki misi untuk
“menciptakan dunia dimana setiap
kehamilan diinginkan, setiap kelahiran
selamat dan potensi kaum muda
terpenuhi”.  

 
UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak
tahun 1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga
berencana, penelitian kependudukan dan program
pendidikan kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA
adalah satu mitra yang paling penting dalam  kesehatan
reproduksi, gender dan isu kependudukan.  
  
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 
di dunia, Indoensia tetap menjadi negara prioritas bagi 
UNFPA, tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini 
menunjukkan kemajuan yang dicapai dan perkembangan
dinamika kependudukan negara dan tingkat 
pembangunan.  

Penutup

=99/! 00  : Menara Thamrin 7th Floor, JL MH    
  Thamrin Kav 3 Jakarta 

Web   : http://indonesia.unfpa.org/ 
Phone  : +62 21 29802300   
Twitter  : @UNFPAIndonesia 
IG  : unfpaindonesia 
Facebook : UNFPAIndonesia 
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Young People Alliance, dalam bahasa inggris) adalah 
organisasi non-profit yang didirikan dan dijalankan oleh 
remaja Indonesia secara independen (non-partisan dan 
tidak berdiri dibawah lembaga tertentu). Diinisiasi pada 
tahun 2005 oleh Duta Remaja Nasional, ARI kini 
memfokuskan diri pada upaya mengadvokasikan aspirasi 
remaja indonesia dan global terhadap isu Kesehatan, 
Pendidikan dan Ketagakerjaan. Saat ini ARI berada di 5 
wilayah di indonesia Jakarta (Nasional), Jawa Tengah, 
Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi 
Selatan. ARI mendorong remaja Indonesia untuk 
memahami isu sekitarremaja serta memberikan kapasitas 
bagi remaja untuk mengadvokasikanhak-haknya. Melalui 
pelatihan dan pembangunan jejaring baik dengan sesama 
remaja maupun kepada orang dewasa.Berjejaring dan 
bermitra dengan berbagai kelompok remaja adalah 
upaya yang dilakukan ARI dalam memaknai 
keberagaman remaja, sesuai slogan yang diusung ARI 
“Merayakan Keberagaman Remaja” (Celebrating Young 
People Diversity). 

Bekerjasama dengan:

Aliansi Remaja Independen( ARI )

! ¡Tg T¬  : Jl. Tebet Barat Dalam IV – L No. 7A 
Tebet, Jakarta Selatan DKI Jakarta – 
INDONESIA 

Web   : Aliansiremajaindependen.org 
Email   : Info@Aliansiremajaindependen.org 
Phone  : (+62)-(021)-28541561 
Twitter  : @aliansiremaja 
IG  : @aliansiremaja 
Fanpage (FB) : Aliansi Remaja Independen (ARI) 

Bekerjasama dengan:

Aliansi Remaja Independen (ARI )

Yayasan Aliansi Remaja Independen (ARI: Independent 
Young People Alliance, dalam bahasa inggris) adalah 
organisasi non-profit yang didirikan dan dijalankan oleh 
remaja Indonesia secara independen (non-partisan dan tidak 
berdiri di bawah lembaga tertentu). Diinisiasi pada tahun 
2005 oleh Duta Remaja Nasional, ARI kini memfokuskan diri 
pada upaya mengadvokasikan aspirasi remaja indonesia dan 
global terhadap isu Kesehatan, Pendidikan dan 
Ketagakerjaan. Saat ini ARI berada di 5 wilayah di indonesia 
Jakarta (Nasional), Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, 
Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. ARI mendorong 
remaja Indonesia untuk memahami isu sekitar remaja serta 
memberikan kapasitas bagi remaja untuk mengadvokasikan 
hak-haknya. Melalui pelatihan dan pembangunan jejaring 
baik dengan sesama remaja maupun kepada orang dewasa. 
Berjejaring dan bermitra dengan berbagai kelompok remaja 
adalah upaya yang dilakukan ARI dalam memaknai 
keberagaman remaja, sesuai slogan yang diusung ARI 
“Merayakan Keberagaman Remaja” (Celebrating Young 
People Diversity).

Alamat : Jl. Tebet Barat Dalam IV – L No. 7A Tebet, 
Jakarta Selatan DKI Jakarta – INDONESIA

Web : Aliansiremajaindependen.org
Email : Info@Aliansiremajaindependen.org
Phone : (+62)-(021)-28541561
Twitter : @aliansiremaja
IG : @aliansiremaja
Fanpage (FB) : Aliansi Remaja Independen (ARI)
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Penutup
UNFPA, Dana Kependudukan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah 
lembaga pembangunan internasional 
yang memiliki misi untuk 
“menciptakan dunia dimana setiap 
kehamilan diinginkan, setiap kelahiran 
selamat dan potensi kaum muda 
terpenuhi”. 

UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak tahun 
1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga berencana, 
penelitian kependudukan dan program pendidikan 
kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA adalah satu mitra 
yang paling penting dalam  kesehatan reproduksi, gender 
dan isu kependudukan. 
 
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 di 
dunia, Indonesia tetap menjadi negara prioritas bagi UNFPA, 
tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini menunjukkan 
kemajuan yang dicapai dan perkembangan dinamika 
kependudukan negara dan tingkat pembangunan. 

Address : Menara Thamrin 7th Floor, 
  JL MH Thamrin Kav 3 Jakarta
Web : http://indonesia.unfpa.org/
Phone : +62 21 29802300  
Twitter : @UNFPAIndonesia
IG : unfpaindonesia
Facebook : UNFPAIndonesia

UNFPA, Dana Kependudukan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah
lembaga pembangunan internasiona
yang memiliki misi untuk
“menciptakan dunia dimana setiap
kehamilan diinginkan, setiap kelahiran
selamat dan potensi kaum muda
terpenuhi”.  

 
UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak
tahun 1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga
berencana, penelitian kependudukan dan program
pendidikan kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA
adalah satu mitra yang paling penting dalam  kesehatan
reproduksi, gender dan isu kependudukan.  
  
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 
di dunia, Indoensia tetap menjadi negara prioritas bagi 
UNFPA, tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini 
menunjukkan kemajuan yang dicapai dan perkembangan
dinamika kependudukan negara dan tingkat 
pembangunan.  

Penutup

=99/!00  : Menara Thamrin 7th Floor, JL MH    
  Thamrin Kav 3 Jakarta 

Web   : http://indonesia.unfpa.org/ 
Phone  : +62 21 29802300   
Twitter  : @UNFPAIndonesia 
IG  : unfpaindonesia 
Facebook : UNFPAIndonesia 
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Young People Alliance, dalam bahasa inggris) adalah 
organisasi non-profit yang didirikan dan dijalankan oleh 
remaja Indonesia secara independen (non-partisan dan 
tidak berdiri dibawah lembaga tertentu). Diinisiasi pada 
tahun 2005 oleh Duta Remaja Nasional, ARI kini 
memfokuskan diri pada upaya mengadvokasikan aspirasi 
remaja indonesia dan global terhadap isu Kesehatan, 
Pendidikan dan Ketagakerjaan. Saat ini ARI berada di 5 
wilayah di indonesia Jakarta (Nasional), Jawa Tengah, 
Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi 
Selatan. ARI mendorong remaja Indonesia untuk 
memahami isu sekitarremaja serta memberikan kapasitas 
bagi remaja untuk mengadvokasikanhak-haknya. Melalui 
pelatihan dan pembangunan jejaring baik dengan sesama 
remaja maupun kepada orang dewasa.Berjejaring dan 
bermitra dengan berbagai kelompok remaja adalah 
upaya yang dilakukan ARI dalam memaknai 
keberagaman remaja, sesuai slogan yang diusung ARI 
“Merayakan Keberagaman Remaja” (Celebrating Young 
People Diversity). 

Bekerjasama dengan:

Aliansi Remaja Independen( ARI )

!¡TgT¬  : Jl. Tebet Barat Dalam IV – L No. 7A 
Tebet, Jakarta Selatan DKI Jakarta – 
INDONESIA 

Web   : Aliansiremajaindependen.org 
Email   : Info@Aliansiremajaindependen.org 
Phone  : (+62)-(021)-28541561 
Twitter  : @aliansiremaja 
IG  : @aliansiremaja 
Fanpage (FB) : Aliansi Remaja Independen (ARI) 

Bekerjasama dengan:

Aliansi Remaja Independen (ARI )

Yayasan Aliansi Remaja Independen (ARI: Independent 
Young People Alliance, dalam bahasa inggris) adalah 
organisasi non-profit yang didirikan dan dijalankan oleh 
remaja Indonesia secara independen (non-partisan dan tidak 
berdiri di bawah lembaga tertentu). Diinisiasi pada tahun 
2005 oleh Duta Remaja Nasional, ARI kini memfokuskan diri 
pada upaya mengadvokasikan aspirasi remaja indonesia dan 
global terhadap isu Kesehatan, Pendidikan dan 
Ketagakerjaan. Saat ini ARI berada di 5 wilayah di indonesia 
Jakarta (Nasional), Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, 
Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. ARI mendorong 
remaja Indonesia untuk memahami isu sekitar remaja serta 
memberikan kapasitas bagi remaja untuk mengadvokasikan 
hak-haknya. Melalui pelatihan dan pembangunan jejaring 
baik dengan sesama remaja maupun kepada orang dewasa. 
Berjejaring dan bermitra dengan berbagai kelompok remaja 
adalah upaya yang dilakukan ARI dalam memaknai 
keberagaman remaja, sesuai slogan yang diusung ARI 
“Merayakan Keberagaman Remaja” (Celebrating Young 
People Diversity).

Alamat : Jl. Tebet Barat Dalam IV – L No. 7A Tebet, 
Jakarta Selatan DKI Jakarta – INDONESIA

Web : Aliansiremajaindependen.org
Email : Info@Aliansiremajaindependen.org
Phone : (+62)-(021)-28541561
Twitter : @aliansiremaja
IG : @aliansiremaja
Fanpage (FB) : Aliansi Remaja Independen (ARI)
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PenutupUNFPA, Dana Kependudukan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah 
lembaga pembangunan internasional 
yang memiliki misi untuk 
“menciptakan dunia dimana setiap 
kehamilan diinginkan, setiap kelahiran 
selamat dan potensi kaum muda 
terpenuhi”. 

UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak tahun 
1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga berencana, 
penelitian kependudukan dan program pendidikan 
kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA adalah satu mitra 
yang paling penting dalam  kesehatan reproduksi, gender 
dan isu kependudukan. 
 
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 di 
dunia, Indonesia tetap menjadi negara prioritas bagi UNFPA, 
tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini menunjukkan 
kemajuan yang dicapai dan perkembangan dinamika 
kependudukan negara dan tingkat pembangunan. 

Address : Menara Thamrin 7th Floor, 
  JL MH Thamrin Kav 3 Jakarta
Web : http://indonesia.unfpa.org/
Phone : +62 21 29802300  
Twitter : @UNFPAIndonesia
IG : unfpaindonesia
Facebook : UNFPAIndonesia

UNFPA, Dana Kependudukan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah
lembaga pembangunan internasiona
yang memiliki misi untuk
“menciptakan dunia dimana setiap
kehamilan diinginkan, setiap kelahiran
selamat dan potensi kaum muda
terpenuhi”.  

 
UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak
tahun 1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga
berencana, penelitian kependudukan dan program
pendidikan kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA
adalah satu mitra yang paling penting dalam  kesehatan
reproduksi, gender dan isu kependudukan.  
  
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 
di dunia, Indoensia tetap menjadi negara prioritas bagi 
UNFPA, tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini 
menunjukkan kemajuan yang dicapai dan perkembangan
dinamika kependudukan negara dan tingkat 
pembangunan.  

Penutup

=99/! 00  : Menara Thamrin 7th Floor, JL MH    
  Thamrin Kav 3 Jakarta 

Web   : http://indonesia.unfpa.org/ 
Phone  : +62 21 29802300   
Twitter  : @UNFPAIndonesia 
IG  : unfpaindonesia 
Facebook : UNFPAIndonesia 
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Young People Alliance, dalam bahasa inggris) adalah 
organisasi non-profit yang didirikan dan dijalankan oleh 
remaja Indonesia secara independen (non-partisan dan 
tidak berdiri dibawah lembaga tertentu). Diinisiasi pada 
tahun 2005 oleh Duta Remaja Nasional, ARI kini 
memfokuskan diri pada upaya mengadvokasikan aspirasi 
remaja indonesia dan global terhadap isu Kesehatan, 
Pendidikan dan Ketagakerjaan. Saat ini ARI berada di 5 
wilayah di indonesia Jakarta (Nasional), Jawa Tengah, 
Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi 
Selatan. ARI mendorong remaja Indonesia untuk 
memahami isu sekitarremaja serta memberikan kapasitas 
bagi remaja untuk mengadvokasikanhak-haknya. Melalui 
pelatihan dan pembangunan jejaring baik dengan sesama 
remaja maupun kepada orang dewasa.Berjejaring dan 
bermitra dengan berbagai kelompok remaja adalah 
upaya yang dilakukan ARI dalam memaknai 
keberagaman remaja, sesuai slogan yang diusung ARI 
“Merayakan Keberagaman Remaja” (Celebrating Young 
People Diversity). 

Bekerjasama dengan:

Aliansi Remaja Independen( ARI )

! ¡Tg T¬  : Jl. Tebet Barat Dalam IV – L No. 7A 
Tebet, Jakarta Selatan DKI Jakarta – 
INDONESIA 

Web   : Aliansiremajaindependen.org 
Email   : Info@Aliansiremajaindependen.org 
Phone  : (+62)-(021)-28541561 
Twitter  : @aliansiremaja 
IG  : @aliansiremaja 
Fanpage (FB) : Aliansi Remaja Independen (ARI) 

Bekerjasama dengan:

Aliansi Remaja Independen (ARI )

Yayasan Aliansi Remaja Independen (ARI: Independent 
Young People Alliance, dalam bahasa inggris) adalah 
organisasi non-profit yang didirikan dan dijalankan oleh 
remaja Indonesia secara independen (non-partisan dan tidak 
berdiri di bawah lembaga tertentu). Diinisiasi pada tahun 
2005 oleh Duta Remaja Nasional, ARI kini memfokuskan diri 
pada upaya mengadvokasikan aspirasi remaja indonesia dan 
global terhadap isu Kesehatan, Pendidikan dan 
Ketagakerjaan. Saat ini ARI berada di 5 wilayah di indonesia 
Jakarta (Nasional), Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, 
Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. ARI mendorong 
remaja Indonesia untuk memahami isu sekitar remaja serta 
memberikan kapasitas bagi remaja untuk mengadvokasikan 
hak-haknya. Melalui pelatihan dan pembangunan jejaring 
baik dengan sesama remaja maupun kepada orang dewasa. 
Berjejaring dan bermitra dengan berbagai kelompok remaja 
adalah upaya yang dilakukan ARI dalam memaknai 
keberagaman remaja, sesuai slogan yang diusung ARI 
“Merayakan Keberagaman Remaja” (Celebrating Young 
People Diversity).

Alamat : Jl. Tebet Barat Dalam IV – L No. 7A Tebet, 
Jakarta Selatan DKI Jakarta – INDONESIA

Web : Aliansiremajaindependen.org
Email : Info@Aliansiremajaindependen.org
Phone : (+62)-(021)-28541561
Twitter : @aliansiremaja
IG : @aliansiremaja
Fanpage (FB) : Aliansi Remaja Independen (ARI)
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Penutup UNFPA, Dana Kependudukan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah 
lembaga pembangunan internasional 
yang memiliki misi untuk 
“menciptakan dunia dimana setiap 
kehamilan diinginkan, setiap kelahiran 
selamat dan potensi kaum muda 
terpenuhi”. 

UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak tahun 
1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga berencana, 
penelitian kependudukan dan program pendidikan 
kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA adalah satu mitra 
yang paling penting dalam  kesehatan reproduksi, gender 
dan isu kependudukan. 
 
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 di 
dunia, Indonesia tetap menjadi negara prioritas bagi UNFPA, 
tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini menunjukkan 
kemajuan yang dicapai dan perkembangan dinamika 
kependudukan negara dan tingkat pembangunan. 

Address : Menara Thamrin 7th Floor, 
  JL MH Thamrin Kav 3 Jakarta
Web : http://indonesia.unfpa.org/
Phone : +62 21 29802300  
Twitter : @UNFPAIndonesia
IG : unfpaindonesia
Facebook : UNFPAIndonesia

UNFPA, Dana Kependudukan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah
lembaga pembangunan internasiona
yang memiliki misi untuk
“menciptakan dunia dimana setiap
kehamilan diinginkan, setiap kelahiran
selamat dan potensi kaum muda
terpenuhi”.  

 
UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak
tahun 1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga
berencana, penelitian kependudukan dan program
pendidikan kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA
adalah satu mitra yang paling penting dalam  kesehatan
reproduksi, gender dan isu kependudukan.  
  
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 
di dunia, Indoensia tetap menjadi negara prioritas bagi 
UNFPA, tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini 
menunjukkan kemajuan yang dicapai dan perkembangan
dinamika kependudukan negara dan tingkat 
pembangunan.  

Penutup

=99/!00  : Menara Thamrin 7th Floor, JL MH    
  Thamrin Kav 3 Jakarta 

Web   : http://indonesia.unfpa.org/ 
Phone  : +62 21 29802300   
Twitter  : @UNFPAIndonesia 
IG  : unfpaindonesia 
Facebook : UNFPAIndonesia 

QS5S0S+ =)%S+0% :!*S&S C+9!-!+9!+ [=:C;Independent 
Young People Alliance, dalam bahasa inggris) adalah 
organisasi non-profit yang didirikan dan dijalankan oleh 
remaja Indonesia secara independen (non-partisan dan 
tidak berdiri dibawah lembaga tertentu). Diinisiasi pada 
tahun 2005 oleh Duta Remaja Nasional, ARI kini 
memfokuskan diri pada upaya mengadvokasikan aspirasi 
remaja indonesia dan global terhadap isu Kesehatan, 
Pendidikan dan Ketagakerjaan. Saat ini ARI berada di 5 
wilayah di indonesia Jakarta (Nasional), Jawa Tengah, 
Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi 
Selatan. ARI mendorong remaja Indonesia untuk 
memahami isu sekitarremaja serta memberikan kapasitas 
bagi remaja untuk mengadvokasikanhak-haknya. Melalui 
pelatihan dan pembangunan jejaring baik dengan sesama 
remaja maupun kepada orang dewasa.Berjejaring dan 
bermitra dengan berbagai kelompok remaja adalah 
upaya yang dilakukan ARI dalam memaknai 
keberagaman remaja, sesuai slogan yang diusung ARI 
“Merayakan Keberagaman Remaja” (Celebrating Young 
People Diversity). 

Bekerjasama dengan:

Aliansi Remaja Independen( ARI )

!¡TgT¬  : Jl. Tebet Barat Dalam IV – L No. 7A 
Tebet, Jakarta Selatan DKI Jakarta – 
INDONESIA 

Web   : Aliansiremajaindependen.org 
Email   : Info@Aliansiremajaindependen.org 
Phone  : (+62)-(021)-28541561 
Twitter  : @aliansiremaja 
IG  : @aliansiremaja 
Fanpage (FB) : Aliansi Remaja Independen (ARI) 

Bekerjasama dengan:

Aliansi Remaja Independen (ARI )

Yayasan Aliansi Remaja Independen (ARI: Independent 
Young People Alliance, dalam bahasa inggris) adalah 
organisasi non-profit yang didirikan dan dijalankan oleh 
remaja Indonesia secara independen (non-partisan dan tidak 
berdiri di bawah lembaga tertentu). Diinisiasi pada tahun 
2005 oleh Duta Remaja Nasional, ARI kini memfokuskan diri 
pada upaya mengadvokasikan aspirasi remaja indonesia dan 
global terhadap isu Kesehatan, Pendidikan dan 
Ketagakerjaan. Saat ini ARI berada di 5 wilayah di indonesia 
Jakarta (Nasional), Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, 
Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. ARI mendorong 
remaja Indonesia untuk memahami isu sekitar remaja serta 
memberikan kapasitas bagi remaja untuk mengadvokasikan 
hak-haknya. Melalui pelatihan dan pembangunan jejaring 
baik dengan sesama remaja maupun kepada orang dewasa. 
Berjejaring dan bermitra dengan berbagai kelompok remaja 
adalah upaya yang dilakukan ARI dalam memaknai 
keberagaman remaja, sesuai slogan yang diusung ARI 
“Merayakan Keberagaman Remaja” (Celebrating Young 
People Diversity).

Alamat : Jl. Tebet Barat Dalam IV – L No. 7A Tebet, 
Jakarta Selatan DKI Jakarta – INDONESIA

Web : Aliansiremajaindependen.org
Email : Info@Aliansiremajaindependen.org
Phone : (+62)-(021)-28541561
Twitter : @aliansiremaja
IG : @aliansiremaja
Fanpage (FB) : Aliansi Remaja Independen (ARI)
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selamat dan potensi kaum muda 
terpenuhi”. 

UNFPA memulai kerja sama dengan Indonesia sejak tahun 
1972 untuk memperkuat pelayanan keluarga berencana, 
penelitian kependudukan dan program pendidikan 
kependudukan di sekolah. Saat ini, UNFPA adalah satu mitra 
yang paling penting dalam  kesehatan reproduksi, gender 
dan isu kependudukan. 
 
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak no 4 di 
dunia, Indonesia tetap menjadi negara prioritas bagi UNFPA, 
tetapi persyaratan keterlibatan sekarang ini menunjukkan 
kemajuan yang dicapai dan perkembangan dinamika 
kependudukan negara dan tingkat pembangunan. 

Address : Menara Thamrin 7th Floor, 
  JL MH Thamrin Kav 3 Jakarta
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remaja indonesia dan global terhadap isu Kesehatan, 
Pendidikan dan Ketagakerjaan. Saat ini ARI berada di 5 
wilayah di indonesia Jakarta (Nasional), Jawa Tengah, 
Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi 
Selatan. ARI mendorong remaja Indonesia untuk 
memahami isu sekitarremaja serta memberikan kapasitas 
bagi remaja untuk mengadvokasikanhak-haknya. Melalui 
pelatihan dan pembangunan jejaring baik dengan sesama 
remaja maupun kepada orang dewasa.Berjejaring dan 
bermitra dengan berbagai kelompok remaja adalah 
upaya yang dilakukan ARI dalam memaknai 
keberagaman remaja, sesuai slogan yang diusung ARI 
“Merayakan Keberagaman Remaja” (Celebrating Young 
People Diversity). 
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