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Siapa
Kami?
Rutgers WPF Indonesia atau dikenal dengan
Rutgers Indonesia merupakan sebuah lembaga
non-profit yang telah bekerja di Indonesia sejak
tahun 1997 untuk meningkatkan Hak dan
Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR)
serta mencegah Kekerasan Berbasis Gender
dan Seksual (KBGS). Kami percaya bahwa
seksualitas manusia dan kesehatan reproduksi
harus dilihat secara positif, tanpa menghakimi
dan bebas dan kekerasan.



Kami percaya bahwa
seksualitas manusia
dan kesehatan
reproduksi harus
dilihat secara positif,
tanpa menghakimi
dan bebas dari
kekerasan.



"Terwujudnya remaja
Indonesia yang berdaya
menuju generasi sehat
dengan pengakuan dan
penghormatan atas HAM,
keadilan dan kesetaraan,
dan inklusivitas."

Visi
Berkontribusi dalam penyediaan akses
informasi dan edukasi yang ramah remaja
dengan prinsip non-kekerasan

Membangun kemitraan yang
memberdayakan dan  berkelanjutan

Menciptakan ruang aman yang mendukung
partisipasi aktif dan kepemimpinan remaja

Menjadi perantara dan katalisator antara
pemerintah dan mitra strategis.

Menjadi rujukan data dan informasi terkait
isu strategis seputar remaja di Indonesia

Misi



Pendekatan
Kami
Rutgers Indonesia bekerja dengan membagi
keahliannya, mulai dari memberikan pendidikan
seksualitas komprehensif, mengembangkan modul,
menangani masalah kekerasan terhadap perempuan
dan anak, menyediakan akses layanan kesehatan
seksual dan reproduksi yang ramah remaja, serta
mendukung keberagaman dan toleransi. Kami
mendistribusikan keterampilan, pengetahuan, dan
semangat kepada individu dan organisasi, yang
kemudian melakukan pendidikan publik, kampanye,
studi penelitian, dan mendukung pemerintah untuk
menciptakan dampak yang baik bagi masyarakat,
termasuk anak-anak, remaja, perempuan, dan
kelompok yang terpinggirkan.



Rutgers Indonesia memiliki empat fokus pilar
yang saling terkait yaitu: Pengelolaan dana hibah,
implementasi program, penelitian dan advokasi.

Pilar
Kami

Pengelolaan
Dana Hibah.
Berkolaborasi secara intensif dengan
memberikan dukungan kepada para
profesional dan organisasi mitra lokal
melalui dana hibah. Pendekatan kami
adalah memfasilitasi berbagi
kapasitas, berbagi pembelajaran,
serta kekuatan di antara para mitra
sesuai kebutuhan organisasi.

Implementasi
Program.

Penelitian.
Bersama mitra, melakukan
penelitian yang bertujuan untuk
memperkuat basis bukti intervensi,
serta pengembangan dan 
 pengukuran indikator kesehatan
seksual dan reproduksi serta
kekerasan berbasis gender.

Advokasi.
Menggunakan pendekatan yang
positif dan berbasis hak dalam
melakukan advokasi yang
bertujuan untuk pengembangan
kebijakan, adaptasi dan
penegakan hukum di semua
tingkatan terkait dengan isu
HKSR dan pencegahan KBGS.

Mengimplementasikan program yang
berfokus pada pendidikan
seksualitas komprehensif, layanan
ramah remaja, akses dan kualitas
penyediaan layanan HKSR dan
pencegahan KBGS, serta
menciptakan penerimaan dan
pemahaman bagi perkembangan
tumbuh kembang remaja.



Wilayah Kerja



Get Up Speak Out
2016 - 2020

Bertujuan untuk
memperluas akses remaja
akan hak dan informasi
kesehatan seksual dan
reproduksi melalui akses
pendidikan seksual
komprehensif dan layanan
kesehatan reproduksi
yang ramah remaja.

Yes I Do
2016 -2020

Prevention+
2016 - 2020

Bertujuan untuk
mencegah kekerasan
berbasis gender dengan
melibatkan laki-laki
sebagai agen perubahan
dan mempromosikan
maskulinitas positif
berdasarkan nilai
kesetaraan dan tanpa
kekerasan.

Dance4Life
2016 -2020

Bertujuan memberdayakan
orang muda untuk dapat
mengakses layanan dan
pendidikan kesehatan
seksual dan reproduksi
yang komprehensif,
melalui metode teman
sebaya dan pemanfataan
medium seni khususnya
musik dan menari sebagai
pendekatan inovatif.

Explore4Action
2017 - 2022

Sebuah studi longitudinal
yang bertujuan untuk
memahami sejauh mana
pemanfataan pendidikan
seksualitas komprehensif
dapat mempengaruhi
sikap dan perilaku remaja
Indonesia dalam masa
perkembangannya.

Perjalanan
Program Kami

Bertujuan untuk
mencegah perkawinan
anak, kehamilan remaja,
dan sunat perempuan
melalui intervensi
berbasis komunitas di
tingkat desa melalui
pendekatan
transformatif gender.



Generation G
2021 - 2025

Power to You(th)
2021 - 2025

Program pencegahan Kekerasan
Berbasis Gender dan Seksual (KBGS)
yang bertujuan untuk berkontribusi
mewujudkan masyarakat Indonesia
yang inklusif dan bebas dari kekerasan
serta mendukung pemuda laki-laki,
perempuan, anak, dan kelompok
rentan lainnya untuk mendapatkan 
hak keadilan gender tanpa kekerasan.

Program yang bertujuan untuk
memberdayakan remaja perempuan dan
perempuan muda yang kurang mendapatkan
akses dan layanan khususnya di tingkat desa,
untuk dilibatkan secara bermakna dalam
pengambilan keputusan terkait pencegahan
praktik berbahaya pada kesehatan reproduksi
perempuan, kekerasan berbasis gender dan
seksual, serta kehamilan yang tidak diinginkan.

Right Here Right Now#2
2021 - 2025

Program advokasi yang bertujuan untuk
memberikan kontribusi yang signifikan
dalam mewujudkan masyarakat Indonesia
yang inklusif, berkeadilan gender, dan
bebas dari kekerasan untuk dapat
menikmati hak dan kesehatan seksual dan
reproduksi mereka. Harapannya, generasi
muda Indonesia dapat memiliki
pengetahuan HKSR yang baik agar mereka
dapat menentukan masa depannya.

Perjalanan
Program Kami



Apa Kata Mereka tentang Program Kami?

Klik untuk akses buku

Klik untuk akses video

Klik untuk akses video

Klik untuk akses buku

Klik untuk akses buku
 

Klik untuk akses buku

https://www.youtube.com/watch?v=prmwGtz6zMI&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=0mdFJtD2OAw&t=179s
https://rutgers.id/produk-pengetahuan/buku/2020/10/hopes-on-the-horizon-to-end-child-marriage-teenage-pregnancy-and-female-genital-multilation-cutting/
https://rutgers.id/produk-pengetahuan/buku/2020/10/hopes-on-the-horizon-to-end-child-marriage-teenage-pregnancy-and-female-genital-multilation-cutting/
https://rutgers.id/produk-pengetahuan/buku/2020/10/hopes-on-the-horizon-to-end-child-marriage-teenage-pregnancy-and-female-genital-multilation-cutting/
https://rutgers.id/produk-pengetahuan/buku/2020/10/hopes-on-the-horizon-to-end-child-marriage-teenage-pregnancy-and-female-genital-multilation-cutting/https:/rutgers.id/produk-pengetahuan/buku/2020/10/whats-with-comprehensive-sexual-and-reproductive-education-for-teens/
https://rutgers.id/produk-pengetahuan/buku/2020/10/hopes-on-the-horizon-to-end-child-marriage-teenage-pregnancy-and-female-genital-multilation-cutting/
https://www.youtube.com/watch?v=0mdFJtD2OAw&t=179s
https://www.youtube.com/watch?v=prmwGtz6zMI&t=33s
https://rutgers.id/produk-pengetahuan/buku/2020/10/hopes-on-the-horizon-to-end-child-marriage-teenage-pregnancy-and-female-genital-multilation-cutting/
https://rutgers.id/produk-pengetahuan/buku/2020/10/hopes-on-the-horizon-to-end-child-marriage-teenage-pregnancy-and-female-genital-multilation-cutting/
https://rutgers.id/produk-pengetahuan/buku/2020/10/ada-apa-dengan-pendidikan-kesehatan-reproduksi-dan-seksual-remaja/


Bekerja
dengan Mitra
Sebagai organisasi non-profit, Rutgers Indonesia
mengandalkan kekuatannya pada mitra berdedikasi,
partisipasi masyarakat dan dukungan berbagai dana.
Kemitraan yang kuat dan inovatif ini terbukti
membuahkan hasil yang baik. Rutgers Indonesia
sangat optimis bahwa hasil kerja dengan dukungan
para pemangku kepentingan lainnya akan membawa
hasil yang positif, yaitu peningkatan martabat dan
kualitas hidup masyarakat Indonesia yang terpenuhi
hak-haknya atas pelayanan kesehatan.



Apa kata mereka
tentang peran kami
sebagai Manajer Hibah?

Rutgers Indonesia telah mempengaruhi pemerintah mulai dari
tingkat masyarakat hingga kebijakan nasional dan daerah. Ini
semua dilakukan melalui kerja sama bersama mitra dalam kerja
advokasi (36,8%), kegiatan peningkatan kapasitas (31,6%), dan
penyediaan layanan kepada masyarakat terkait kesehatan dan
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Sementara itu, 26,5%
mitra menyadari bahwa mereka juga dapat berkontribusi lebih
baik melalui pekerjaan mereka dalam membangun perdamaian
dan rekonsiliasi melalui bantuan teknis yang diberikan oleh
Rutgers Indonesia.
Sebagian besar mitra melihat Rutgers Indonesia sebagai
saudari yang peduli. Hal ini mencerminkan adanya hubungan
kepedulian satu sama lain, bekerja sama, memberikan solusi,
dan dapat memiliki dialog yang setara, meskipun terkadang
sebagai 'partner in crime'.

Sebuah survei yang dilakukan untuk semua mitra pelaksana kami 
 (19 organisasi) menghasilkan data sebagai berikut:



Rutgers Indonesia
Dimata Mitra

Saudari
yang perhatian

Bibi
yang bijak

Manajer
Bank

Kakak yang selalu
membantu, Mitra kerja,

Polisi

 
15,8%

 
15,8% 15,6%

Pakar
Manajemen

10,5%
 

42,1%



Kontak
Kami

Facebook

Rutgers Indonesia

Instagram

@rutgers.id

TikTok

@rutgers.id

Twitter

@rutgersID

Youtube

Rutgers Indonesia
Website

www.rutgers.id

Email

info@rutgers.id

https://www.instagram.com/rutgers.id/
https://www.tiktok.com/@rutgers.id?lang=en
https://twitter.com/RutgersID
https://www.youtube.com/channel/UClbbv238cS_Y2F1QF1qO42g
https://rutgers.id/

