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Festival Pemuda 2022, Wadah Tingkatkan Kualitas Pemuda 
 
KEMENKO PMK - Sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kualitas pemuda, Kementerian 
Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan 
kegiatan Bulan Pemuda 2022 bekerja sama dengan Yayasan Harapan Pemuda dan Yayasan Pondok 
Kasih.  
 
Acara tersebut merupakan rangkaian dari Festival Pemuda 2022 yang dilaksanakan dalam 
memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 dengan tema “Bersatu Bangun Bangsa”. 
 
Deputi bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Femmy 
Eka Kartika Putri menegaskan, pembangunan pemuda harus meliputi berbagai aspek, agar menjadi 
unggul, berkarakter dan berdaya saing. 
 
“Kita ingin meningkatkan kualitas pemuda, menumbuhkan jiwa patriotik, kemandirian, cinta tanah air, 
dan kebhinekaan sekaligus memberikan wadah untuk partisipasi aktif dalam pembangunan,” ujarnya 
pada press conference Festival Pemuda 2022 di Kantor Kemenko PMK, Jum’at (11/11). 
 
Berdasarkan data UNFPA tahun 2020, generasi muda di seluruh dunia mencapai 1,8 miliar jiwa dan 
telah menjadi populasi terbesar dalam sejarah.  
 
Indonesia sendiri saat ini menjadi rumah bagi 64,92 juta jiwa pemuda atau hampir seperempat total 
penduduk Indoensia (23,90%) yang begitu beragam suku, agama dan golongan (Data Statistik Pemuda, 
BPS, 2021). 
 
Pembangunan pemuda, menurut Femmy, adalah tanggungjawab bersama dan perlu sinergi semua 
pemangku kepentingan.  
 
“Sebagaimana diamanatkan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa pemuda berperan 
aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan 
nasional,” tutur Femmy. 
 
Femmy berharap Festival Pemuda yang melibatkan para pemuda dari 34 provinsi di Indonesia dapat 
meningkatkan kualitas dan potensinya dalam membantu percepatan pemulihan pembangunan 
ekonomi pasca pandemi Covid-19. 
 
Sementara itu, pendiri sekaligus Presiden Yayasan Pondok Kasih Hana Amalia mengatakan, Festival 
Pemuda merupakan wadah untuk mendorong para pemuda untuk berkontribusi, berkolaborasi dan 
berperan nyata dalam pembangunan daerah dan bangsanya. 
 
“Pemuda akan menjadi bagian kepemimpinan masa depan. Kita harus mempersiapkan betul para 
pemuda kita siap menerima estafet kepemimpinan di tahun yang akan datang,” kata wanita yang biasa 
disapa Mama Hana tersebut. 
 



Sejalan dengan hal itu, Ketua Pelaksana Festival Pemuda 2022 Laila Nihayati mengajak para pemuda 
untuk berefleksi tentang peran dan posisi pemuda dalam struktur sosial dan negara. 
 
“Dengan mengusung tagline #PastikanPeranmu, Festival Oemuda 2022 hadir sebagai usaha 
merumuskan jawaban atas kegeliaaan pemuda dalam merespon perubahan sosial,” tutur Laila. 
 
Sebagai tindak lanjut dan upaya berkelanjutan program peningkatan kualitas pemuda. Laila 
menambahkan, para alumni Festival Pemuda nantinya akan menjadi koordinator masing-masing 
daerah untuk terus berkontribusi dan mendukung peran pemuda di daerahnya. 
 
Adapun Festival Pemuda 2022 rencananya akan diselenggarakan pada 13 - 17 November 2022 
mendatang di Ubaya Training Center, Trawas, Mojokerto dan Balai Budaya Balai Pemuda Surabaya.  
 
Beberapa rangkaian program dan aktivitas dalam Festival Pemuda 2022 diantaranya Kemah 
Kebangsaan, Seminar Kebangsaan, Kelas Inspirasi, Kompetisi Proposal Progam “Ayo Muda Berkarya”, 
Malam Bhinneka Tunggal Ika, Napak Tilas, Simposium Kebangsaan, Deklarasi Sumpah Pemuda dan 
Karnaval Daya Nusantara.   
 
Sebagai tambahan, sebelumnya Festival Pemuda telah dilaksanakan sejak 2018 lalu. Namun dalam 
dua tahun terakhir sempat terhenti karena pandemi Covid-19.  
 
Festival Pemuda kali ini memiliki tajuk utama “Penguatan Potensi Pemuda dlaam Merajut 
Kebhinekaan untuk Perdamaian, Persatuan, dan Kesejahteraan.(*) 
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