
Kemeriahan HUT RI ke-77 dan Upacara 

Pengibaran Bendera Merah Putih 

Rilis: 17 Agustus 2022 | Oleh : HUMAS 

 

UNPAK - Kampus Universitas Pakuan (Unpak) turut memeriahkan semarak Hari Ulang 

Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-77. 

Selain menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati HUT RI Ke-77, Unpak 

menggelar upacara pengibaran bendera yang dipimpin langsung oleh  Rektor Unpak, Prof. 

Dr.  rer. pol. Ir. H.  Didik Notosudjono,  M. Sc pimpin upacara pada 17 Agustus 2022.  

Dalam pidato upacara pengibaran bendera, rektor menyampaikan sejumlah pesan tentang 

semangat dan perjuangan, khususnya untuk dunia pendidikan di Indonesia . 

Rektor mengatakan, Indonesia merdeka, perjuangan kemerdekaan telah teracat dalam sejarah 

dan sejarah perjuangan tidak boleh berhenti bergerak serta melangkah.  

Semangat tersebut sedang dibuktikan bersama melalui presidensi G20 tahun 2022. Rektor 

menyebut, dengan peran besar Kementrian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi 

(Kemendikbudistek) dalam menggali kolaborasi global, untuk bergotong royong memulihkan 

dan membangkitkan sistem pendidikan. 

Menurutnya, insan pendidikan Indonesia tengah memberikan contoh kepada dunia, 

bagaimana proses pembelajaran di Indonesia saat ini semakin berpihak kepada murid dan 

kemerdekaan guru untuk berkreasi dalam mengajar melalui kurikulum merdeka dan platform 

Merdeka Belajar.  



Rektor mengungkapkan, insan pendidik telah memberikan dan membuktikan bahwa upaya 

untuk memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas, dapat dilakukan melalui 

terobosan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan berbagai program dukungan 

beasiswa. 

Kemudian, dikatakan Rektor, insan pendidik di Indonesia telah meyakinkan dunia, bahwa 

generasi muda sudah terlatih dengan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat.  

Hal tersebut dibekali sejak di bangku kuliah melalui berbagai program belajar diluar kampus 

yang terhubung  dalam kampus merdeka.  

Sementara, mengenai serangkaian kegiatan perlombaan di kampus Unpak, Direktur 

Kemahasiswaan, Dr. Andi Chairunnas, M.Pd, M.Kom mengatakan, pihaknya telah 

mewujudkan, Unpak pulih lebih cepat bangkit lebih kuat pasca pandemi covid-19.  

Kampus Unpak berupaya bagaimana memeriahkan HUT RI ke-77 di kampus Unpak bisa 

lebih meriah dari tahun sebelumnya. Dengan adanya kegiatan tersebut, tercermin bahwa 

pihak Unpak mengapresiasi kepada semua pihak yang turut memeriahkan HUT RI ke-77. 

Dia menuturkan, dengan HUT RI ke-77 ini, apapun bentuk penyelenggaraanya, semua harus 

menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Artinya harus terus 

meningkatkan penyelenggaraan HUT RI-77 dari tahun ke tahun. 

 


