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SURAT EDARAN
Nomor: 362/B/SE/2017
Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang penetapan 1 Juni
sebagai hari lahir pancasila dan hasil pertemuan Kementerian dengan perwakilan dari wakil
rektor/direktur bidang kemahasiswaan, maka Kemenristekdikti akan melaksanakan peringatan hari
lahir Pancasila dengan kegiatan-kegiatan yang relevan. Untuk itu kami mohon Saudara melaksanakan
hal-hal berikut:
1. Melaksanakan upacara pada tanggal 1 Juni 2017 untuk memperingati Hari Lahir Pancasila;
2. Membuat baligo dengan tema “Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara” untuk ditempatkan pada posisi strategis di lingkungan perguruan tinggi pada tanggal 25
Mei s.d 7 Juni 2017;
3. Bagi mahasiswa akan diadakan kegiatan sebagai berikut:
a. lomba membuat quote, pendapat, atau ide tentang Pancasila dengan tegar/hashtag
#CintaPancasila yang disertakan menyebut (mention) akun resmi Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui media sosial twitter (@kemristekdikti) dan
instagram (ristekdikti). Lomba ini menyediakan hadiah berupa beasiswa prestasi bagi 10
mahasiswa dengan quote, pendapat, pernyataan dan ide tentang Pancasila terbaik yang akan
ditetapkan oleh tim juri;
b. Lomba membuat film pendek yang bertemakan “Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” bagi mahasiswa di seluruh tanah air mulai
25 Mei s.d. 1 Oktober 2017;
c. Lomba membuat karya tulis ilmiah dengan tema “Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” bagi mahasiswa di seluruh tanah air mulai
25 Mei s.d. 10 Agustus 2017.
Ketentuan perlombaan pada poin b dan c akan kami umumkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Demikian surat edaran ini untuk dipedomani dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Atas
perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
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