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Tanjung Benoa, Bali, 26 Maret 2013 – Sebagai bagian dari rangkaian Indonesia MDG Awards 2012, 

Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk MDGs (KUKP-RI MDGs) menyelenggarakan 

sebuah forum khusus bagi generasi muda Indonesia yang memiliki passion untuk pembangunan bangsa. 

Forum yang berjudul “Youth, Media and Development: Our Voice, Our Future” akan mengumpulkan 

sekitar 46 pembicara dan moderator dari berbagai profesi yang telah berkontribusi terhadap 

pembangunan melalui profesi mereka masing-masing. 

 

“Pembangunan bangsa bukan hanya tanggung jawab para tetua yang menduduki suatu posisi tertentu 

dalam pemerintahan, melainkan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Kami  

melihat potensi yang sangat besar dari generasi muda bangsa saat ini, yang ternyata sudah banyak sekali 

melakukan berbagai inisiatif yang kreatif dan sangat kontributif terhadap pembangunan bangsa. Melalui 

forum ini, kami ingin mengumpulkan para anak muda ini untuk berjejaring dan mulai perlahan-lahan 

menyerahkan tongkat pembangunan kepada mereka,’ ungkap Prof. Dr.dr. Nila Moeloek, SpM (K), 

Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs.  

 

Forum yang  mengadopsi forum pembangunan yang diadakan oleh PBB ini akan dibagi ke dalam 13 sesi, 

di mana setiap sesinya akan terdapat tiga sampai empat orang pembicara dan dipandu oleh satu orang 

moderator. Setiap pembicara diberikan waktu sekitar 5 menit untuk menceritakan keahlian mereka 

masing-masing dan akan diberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya kepada pembicara 

tersebut. Audiens dari forum ini adalah para anak muda berusia 20 tahun ke atas dan para professional 

muda yang memiliki ketertarikan pada isu pembangunan, social movement dan berbagai terobosan di 

bidang wirausaha. 

 

 



Keunikan lainnya dari forum ini adalah bahwa tidak hanya audiens di dalam ruangan yang dapat 

berpartispasi dan berbicara dengan para pembicara, namun anak muda lain juga bisa mengikuti jalannya 

forum dengan mengikuti setiap percakapan yang diunggah via twitter (live streaming) oleh panitia. “Jadi 

bagi anak muda yang tidak dapat datang ke Bali tidak usah khawatir ketinggalan topik, karena mereka 

bisa mengikuti jalannya forum ini melalui twitter @MDGAwards. Mereka juga bisa bertanya kepada 

pembicara yang akan dijawab langsung via twitter. Dengan demikian semangat tentang pembangunan 

dapat menyebar luas ke seluruh nusantara,” tutur Diah S. Saminarsih, Ketua Indonesia MDG Awards 

2012. 

 

Topik dalam forum Youth ini beragam mulai dari: MDGs dan Pembangunan Pasca 2015, Dunia ada di 

Tangan Kita, Pemuda Sebagai Katalis: Menjembatani Kesenjangan antara Generasi, Kolaborasi Multi 

Sektor untuk Pembangunan Indonesia, Sensasi Dunia Viral untuk Menjaring Perhatian dan Minat, Inovasi 

dan Upaya Kreatif untuk Pembangunan, Mengapa Memilih Social Media sebagai Platform, Diplomasi 

Digital pada Abad 21, e-Business pada Abad 21, Media dan Advokasi Sosial, Musik sebagai Katalis 

Perubahan, Editor dan Penulis Perempuan: Menyuarakan Pemberdayaan dan Pembangunan, dan 

Advokasi Kesehatan melalui Media Digital. 

 

Angga Dwi Martha, UN Youth Advocate yang menjadi salah satu pembicara dalam forum ini 

menuturkan, “Kami sangat senang dan mendukung adanya forum-forum seperti ini karena sebagai 

bagian dari generasi muda Indonesia, kami juga ingin mulai berpartisipasi untuk tanah air. Kami yakin 

generasi muda sekarang bisa berpikir kreatif menggunakan teknologi masa kini untuk melakukan 

gerakan maupun advokasi bagi pembangunan.”  

 

Salah satu inisiatif KUKP-RI dalam menggerakan anak muda untuk pembangunan adalah dengan 

dibentuknya Pencerah Nusantara, sebuah program lintas sektor dalam upaya mencapai target MDGs 

yang berfokus pada bidang kesehatan. Saat ini sebanyak 32 orang Pencerah Nusantara sudah diturunkan 

sejak bulan Mei 2012 ke tujuh titik terluar Indonesia untuk mengabdikan diri selama setahun. 

 

KUKP-RI juga merencanakan mengadakan forum serupa dengan skala lebih besar di masa mendatang. 

“Forum Youth ini merupakan cikal bakal lahirnya forum serupa yang berbasis social media dengan skala 

lebih besar yang rencananya akan diadakan pada bulan Oktober 2013. Kami harap forum-forum seperti 



ini dapat terus menjadi wadah yang menyatukan berbagai inspirasi dan inisiatif baru pembangunan yang 

dapat berkontribusi secara signifikan kepada pembangunan bangsa,” tutup Diah Saminarsih. 

 

Tentang Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk MDGs (KUKPRI MDGs) 
 
Berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2010 ditetapkan adanya Jabatan Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs yang 
berperan membantu memperkuat dan menopang upaya dari kementerian terkait (Kesehatan, Keuangan, 
Pendidikan dan Lingkungan Hidup) yang diwajibkan untuk memasukkan MDGs ke program mereka serta berperan 
mempresentasikan Presiden RI di forum-forum internasional dan nasional.  
 
Tujuan dari Kantor Utusan Khusus Presiden RI (KUKPRI) adalah membantu utusan khusus dalam memfasilitasi 
komunikasi dengan kementerian multi sektor maupun pada tingkat pemerintah daerah, dan menjadi katalisator 
yang diperlukan di antara berbagai pemangku kepentingan. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimandatkan 
oleh Presiden tersebut, Utusan Khusus MDGs telah membentuk organisasi kecil tapi sangat efisien yang diisi oleh 
para profesional senior dan relawan yang berasal dari kalangan akademi, sektor swasta, LSM, organisasi profesi 
maupun komunitas donor. 
 
Tentang Pencerah Nusantara 
 
Adalah program lintas sektor yang diinisiasi oleh KUKP-RI MDGs sebagai salah satu terobosan dalam usaha 
mencapai target MDGs yang berfokus pada bidang kesehatan. Pencerah Nusantara angkatan pertama berhasil 
mengumpulkan 1.043 pendaftar yang menghasilkan 32 orang pilihan dari berbagai profesi kesehatan (dokter 
umum, bidan, perawat, dan pemerhati kesehatan) yang telah diturunkan ke tujuh titik terluar Indonesia, yaitu : 
Mentawai (Sumatera Barat), Kawarang (Jawa Barat), Tosari (Jawa Timur), Berau (Kalimantan Timur), Lindu dan 
Ogotua (Sulawesi Tengah), dan Ende (NTT) selama setahun sejak bulan Mei 2012. 
 
 
 
Kontak KUKRPI       Kontak Media Resmi 
Ufara Zuwasti       Asti Putri 
Pembantu Asisten Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs  Indonesia MDG Awards 2012 
Kantor Utusan Khusus Presiden Untuk MDGs    GolinHarris Indonesia 
Jl. Teuku Umar 10, Menteng      Telp: 021-5292 1881 
Jakarta Pusat       Fax : 021 – 5292 1883  
Telp: 02131901268  Fax: 02131900502    HP: 0816 854 810 
Email: secretariat@indonesiamdgawards.com   Email: aputri@golinharris.com 
 

 

 
 

 

mailto:secretariat@indonesiamdgawards.com
mailto:aputri@golinharris.com

