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Stan "Edu Fair" Unpad
di Tangerang Diserbu Pelajar
JATINANGOR, (GM).-

Keingintahuan para siswa SMAuntuk
masuk Universitas Padjadjaran (Unpad)
begitu besar. Hal ini dibuktikan dengan
banyaknya kunjungan para siswa pada
kegiatan "Edu Fair" yang berlangsung di
SMA Kristen Penabur Gading Serpong,
Tangerang, Provinsi Banten.

Demikian disampaikan Kepala Humas
Unpad, WenyWidyowati dalam keterang-
annyakepada "GM"dikampus UnpadJa-
tinangor, Kab. Sumedang, Selasa (16/10).

Menurut Weny, kegiatan pameran pen-
didikan tersebut tak lain untuk menge-
nalkan Unpad kepada para siswa SMA..
Kegiatan yang berlangsung Jumat (12/10)
dan Sabtu (13/10) ini banyak diminati para
siswa untuk memilih berbagai program
studi yang ada di Unpad.

"Keikutsertaan Unpad pada Edu Fair
2012, banyak mendapat respons positif
dari para siswa untuk menjaring lebih
banyak calon mahasiswa di tahun men-
datang," kata Weny.

Selain itu, sejumlah siswa SMAjuga
banyakyang bertanya mengenai program
studi dan fakultas apasajayangadadi Un-
pad. Tidak sedikit juga dari para siswa ini
yang sejak dini sudah berancang-ancang
untuk kuliah di Unpad sebelum mereka
lulus sekolah,

Salah seorang siswikelas XII IPS SMAK
Penabur, Sarah Lucia, kata Wenysempat
menyatakan, dirinya sangat tertarik un-
tuk Program Studi Hubungan Interna-

sional Unpad. Dirinya tidak ragu untuk
bertanya mengenai bagaimana cara ma-
suk, lokasi, dan suasana kampus hingga
biaya kuliah di Unpad.

"Sayabenar-benar berminat masuk Un-
pad. Soalnya Unpad 'kan perguruan ting-
gi negeri yang banyak peminatnya dan lu-
lusannya pun bisa diandalkan. Terus saya
juga banyak dikasih tahu sama kakak ke-
las kalau Unpad merupakan salah satu
universitas favorit, kata Weny menirukan
pernyataan Sarah.

Menurut Weny,halsenada disampaikan
Dicky Irawan yangjuga siswa SMAterse-
but. la sangat berminat masuk Fakultas
Psikologi Unpad. Siswa kelas XII IPA ini
menyukai ilmu psikologi setelah menden-
gar pemaparan dari guru sekolahnya.

Sedangkan dengan paparan dari Hu-
mas Unpad di pameran tersebut, lanjut
Weny, Dicky lebih mantap untuk melan-
jutkan kuliah di Fakultas Psikologi Un-
pad. Hal ini pun didasarkan pada per-
syaratan masuk ke Fakultas Psikologi Un-
pad yang diperuntukkan bagi lulusan dari
program IPA

Masih menurut Weny, meski kegiatan
pameran pendidikan ini dikhususkan un-
tuksiswa SMAKPenaburGading Serpong,
namun tidak sedikit para siswa dari seko-
lah lain yang sengaja datang.

Selain siswa,juga para orang tua, guru,
dan masyarakat lain pun antusias men-
cari informasi mengenai keberadaan Un-
pad. (B.46)**
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