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Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Sebagai tindak lanjut imbauan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam rangka 

pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-93 Tahun 2021 di tengah pandemi Covid-19, 

dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Tema dan logo peringatan HSP ke-93 Tahun 2021:

a. Tema besar Hari Sumpah Pemuda ke-93

           “Bersatu, Bangkit dan Tumbuh”

      b.Logo HSP ke-93 Tahun 2021

 



Logo dapat diunduh pada laman

https://kemenpora.go.id/pengumuman/26/materi-publikasi-hsp-93-tahun-2021  

2. Pelaksanaan upacara bendera:

a. Upacara bendera peringatan HSP ke-93 Tahun 2021 di tingkat pusat dilaksanakan di Kantor 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 
08.00 WIB.

b. Upacara bendera peringatan HSP ke-93 Tahun 2021 di daerah dapat dilaksanakan pada zona hijau 
atau daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 1 dan level 2 dengan 
penerapan protokol kesehatan ketat dan pembatasan jumlah peserta.

c. Pada daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3 dan level 4, pimpinan 
dan pegawai unit kerja diimbau untuk mengikuti pelaksanaan upacara bendera melalui streaming
pada kanal Youtube Kemdikbud RI.

d. Susunan acara pada upacara bendera:

pembina upacara tiba di tempat upacara;
penghormatan kepada pembina upacara;
laporan pemimpin upacara;
pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya;
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara; 
pembacaan teks Pancasila;
pembacaan naskah pembukaan UUD 1945;
pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928;
lagu Satu Nusa Satu Bangsa;
amanat pembina upacara (membacakan naskah pidato Menteri Pemuda dan Olahraga);
lagu Bangun Pemudi Pemuda;
pembacaan doa;
laporan pemimpin upacara;
penghormatan kepada pembina upacara;
upacara selesai.

3. Pimpinan unit kerja di tingkat pusat maupun daerah diimbau untuk

a. menyemarakkan Peringatan HSP ke-93 Tahun 2021 dengan memasang atribut logo dan tema HSP 
pada media dalam dan luar ruang di lingkungan kantor serta tempat-tempat strategis lainnya dalam 
bentuk spanduk, umbul-umbul, maupun baliho serta pada media sosial; dan

b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang mengarah kepada penumbuhkembangan 
semangat bersatu, bangkit dan tumbuh.

Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan pedoman penyelenggaraan peringatan Hari 
Sumpah Pemuda (HSP) ke-93 Tahun 2021.
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Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

                                      
    
Sekretaris Jenderal,

Suharti

Tembusan: NIP 196911211992032002
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
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