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UNPAK —  Puluhan siswa dan siswi dari berbagai sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA) melakukan kunjungan ke Kampus Universitas Pakuan (Unpak) dalam acara 'Campus 

Visit for Student', Sabtu,  16 Juli 2022. 

Para siswa mengunjungi semua fakultas yang terdapat di Unpak, pada kesempatan itu seluruh 

siswa dikenalkan dengan sejumlah gedung dan beberapa fasilitas yang tersebar di seluruh 

fakultas di Unpak.  

Hal itu dilakukan guna menarik minat para siswa dan mengenalkan lingkungan kampus 

secara lebih dalam.  

Pada kegiatan tersebut semua siswa berkeliling mengunjungi semua gedung fakultas yang 

terdapat di Unpak.  

Kepala Humas dan Promosi Unpak,  Aditya Prima Yudha, S.Pi,  MM, dengan kegiatan 

tersebut diharapkan, agar para siswa ini bisa mengenal lebih jauh tentang kampus Unpak dan 

memberikan pengalaman yang berkesan.  

Pada semua fakultas, siswa dan siswi tersebut diarahkan untuk mengunjungi sejumlah sarana 

maupun pra sarana yang menunjang Kegiatan Belajar mengajar (KBM) mahasiswa.  



Turut hadir sejumlah siswa dan siswi yang berasal dari daerah Depok, mereka mengaku 

sangat senang karena telah bisa ikut dalam kegiatan tersebut.  

Setelah mengunjungi sejumlah fakultas di Unpak, para siswa dan siswi tersebut memiliki 

ketertarikan untuk berkuliah di Unpak.  

Sementara itu, juga hadir dua orang siswi asal Cisaat, Sukabumi, bernama Tiara Rahma dan 

Tiara Jati dari SMAN 1 Cisaat.  

Keduanya,  mengaku sengaja datang untuk mengikuti kegiatan Visit Campus ini, mereka 

jauh-jauh datang dari daerahnya karena memiliki ketertarikan dengan kampus Unpak.  

Kedua siswi tersebut, memiliki keinginan berkuliah di Unpak, namun mereka tertarik pada 

fakultas yang berbeda.  

Menurutnya, fakultas yang mereka inginkan itu memiliki keunikan tersendiri dan bisa 

menunjang minat dan kemampuannya dalam mengenyam pendidikan. 

Berikut ini sejumlah fakultas yang dikunjungi oleh siswa dan siswi tersebut dalam kegiatan 

Campus Visit for Student, di antaranya: Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam dan Sekolah Vokasi.  

Bagi anda yang penasaran ingin tahu lebih jauh tentang Unpak, anda bisa menghubungi 

panitia melalui akun Instagram @official_unpak dan @unpakstory, jangan lupa di follow. 

Setelah anda menguhubungi panitia, anda akan didampingi untuk berkeliling menunjungi 

fakultas-fakultas yang ingin anda tuju. 

 



 


