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FBS-Karangmalang. Siswa-siswi dan guru MAN Cipasung (MAN 2 Tasikmalaya) melakukan
kunjungan pengenalan kampus di Universitas Negeri Yogyakarta (23/02), salah satu fakultas
yang dikunjungi yaitu Fakultas Bahasa dan Seni UNY yang terletak di paling barat komplek
UNY. Rombongan diterima di Ruang Seminar PLA lantai 3 sejak pukul 08.30 hingga pukul
10.00 WIB yang sebelumnya telah berjalanan kaki tak kurang dari 700 meter dari Gedung
Rektorat UNY untuk mencapai FBS UNY.
Kunjungan diawal dengan sambutan dari Drs. H. Maman Lukman, S.Pd. selaku Wakil Ketua
Sarana Prasarana MAN Cipasung dilanjutkan oleh Dwi Budiyanto, M.Hum. selaku Ketua
Humas FBS. Acara dilanjutkan dengan penayangan video profil dan sesi tanya jawab.
Beberapa pertanyaan disampaikan oleh para siswi seperti menanyakan cara mendapatkan
beasiswa, jalur-jalur pendaftaran, mencari tahu kegiatan peminatan mahasiswa di luar jam
kuliah melalui Unit Kegiatan Mahasiswa FBS maupun Universitas, hingga menyampaikan
kekhawatiran mereka apakah siswa lulusan sekolah berbasis agama dapat memilih berbagai
jurusan yang mereka minati. “Jangan khawatir, justru sekarang ini kalian yang berasal dari
sekolah berbasis pendidikan agama memiliki keunggulan ilmu agama dibanding sekolah pada
umumnya. Sebagai contoh, kalian pasti telah menguasai bahasa arab yang belum tentu siswa
yang berada di sekolah umum dapat menguasainya.”, jelas Dwi Budiyanto, M.Hum.

Sebanyak 125 siswa-siswi kelas 11 jurusan IPA dan IPS ini tidak hanya mendapatkan
informasi seputar perkuliahan di FBS namun juga mendapatkan ceramah motivasi sebagai
bekal menjadi calon mahasiswa kelak. “Mau kuliah dimana saja boleh, yang terpenting adalah
tujuan hidup kita adalah menjadi manusia yang bermanfaat.”, Dwi Budiyanto, M.Hum.
menambahkan, “Jadilah seorang ‘driver’ yang memiliki karakter selalu ingin tumbuh dan
berkembang, bukan menjadi seorang ‘passenger’ yang hanya mengikuti dan tidak dapat
berbuat sesuatu untuk menjadi lebih baik.” Dwi Budiyanto, M.Hum. mengakhiri sesi tanya
jawab dengan menyampaikan dua poin tersebut. Kunjungan pengenalan kampus ini diakhiri
dengan penyerahan kenang-kenangan dan berfoto bersama. [anjarrh]
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