
 
 
 
 
 

 
Kami, perwakilan 85 organisasi keagamaan dari 26 negara yang mewakili agama Buddha, 
Kristen, Khong Hu Cu, Hindu, Yahudi dan Islam, berkumpul bersama-sama selama Pra-
Konferensi Internasional tentang Keluarga Berencana tahun 2016 untuk menyusun strategi 
dalam rangka memajukan program Keluarga Berencana dari perspektif keagamaan.  

Kami, komunitas organisasi keagamaan, percaya pada sakralnya kehidupan dan 
menegaskan tanggung jawab kami untuk membantu mensejahterakan kehidupan keluarga. 
Kami menyadari pentingnya inisiatif global seperti Sustainable Development Goals dan 
FP2020, dan berkomitmen untuk mendukung pelaksanaannya demi tercapainya tujuan 
menyeluruh dari inisiatif tersebut. 

Komunitas yang kami miliki memberikan peluang yang besar dalam rangka mempercepat 
terpenuhinya kebutuhan untuk program  Keluarga Berencana, dan dalam hal ini kamitelah 
membuat tiga (3) komitmen yaitu: 

 

• Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk terus memberikan informasi dan 
edukasi kepada komunitas kami tentang Keluarga Berencana terutama kepada 
generasi muda dan tokoh agama, karena hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama 
dalam melindungi kehidupan lewat kesehatan ibu, anak dan juga keluarga. 

• Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk terus mendukung dan menyediakan 
pelayanan, produk dan rujukan program Keluarga Berencana yang berkualitas untuk 
semua masyarakat. Kami menyambut setiap organisasi pemerintah ataupun 
masyarakat internasional untuk bermitra dengan kami dalam memastikan akses ke 
pelayanan yang berkualitas. 

• Kami kembali menegaskan komitmen kami untuk terus mendukung program Keluarga 
Berencana baik di lingkungan internal komunitas kami dan juga di lingkungan 
ekternal, salah satunya dengan terus melakukan advokasi kepada berbagai pihak 
seperti pemerintah, LSM, dan pihak lainnya untuk terus bermitra dengan komunitas- 
keagamaan. 

 

Ini adalah komitmen bersama kami, 85 perwakilan organisasi keagamaan dari 26 negara 
yang mewakili agama Buddha, Kristen, Kong Hu Cu, Hindu, Yahudi, dan Islam. Terima kasih 
atas kesempatan untuk berbagi komitmen kami dengan Anda sebagai mitra internasional 
kami dalam membantu masyarakat berkembang dan bertahan hidup.  

 
 
 
 
 

For more information, contact Faith to Action Network (peter.munene@dsw.org), Christian Connections for 
International Health (mona.bormet@ccih.org), or Muhammadiyah (emma.uhamka@gmail.com) 
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