
UNFPA, Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-bangsa, 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 
pembangunan, dan kesetaraan gender. 

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 tidak 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.

AKSES KESEHATAN SEKSUAL 
DAN REPRODUKSI UNIVERSAL: 
SASARAN KAMI DI 2021-2025

Memastikan akses universal terhadap informasi dan layanan 
kesehatan seksual dan reproduksi, terutama untuk perempuan dan 
anak perempuan, adalah sasaran dari Program Kerja Sama 
2021-2025 antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan UNFPA.

Untuk mencapai visi three transformative results dan SDGs di 
tahun 2030, kemitraan UNFPA dan Pemerintah RI fokus pada:

Kami menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia 
untuk menjangkau yang paling jauh tertinggal dan membangun 
kembali dengan lebih baik, sehingga tidak ada seorang pun yang 
tertinggal dalam pembangunan nasional dan respon 
kemanusiaan.

Penguatan tenaga kebidanan 

Partisipasi bermakna orang muda 

Pencegahan HIV di antara populasi kunci 

Penghapusan pemotongan/pelukaan genitalia perempuan 

(P2GP) dan perkawinan anak 

Peningkatan keterkaitan antara kemanusiaan-pembangunan 

Pemaksimalan penggunaan data untuk kebijakan dan program

MITRA KAMI

Kerja sama dan kemitraan adalah kunci untuk mencapai SDGs 
dan Three Zeros di tahun 2030. Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan, 
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
(BKKBN), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Dalam Negeri, Badan 
Pusat Statistik (BPS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap 
Perempuan (Komnas Perempuan) adalah mitra pemerintah 
utama kami. UNFPA Indonesia juga bekerja sama dengan 
mitra-mitra masyarakat sipil dan universitas.
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Ciptakan dunia yang setara dengan UNFPA: 


