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SAPA SOBAT MILENIAL
LEWAT LENSA KARTIKA
Apapun zodiak kamu, Lensa Kartika ramal..  semua
sobat milenial makin kangen sama kampus!  ini lho
mangkanya Lensa Kartika hadir buat kamu,
mengobati 'rasa itu' *ceileee* yaa kali aja doi
wajahnya ada di salah satu photo di atas sambil
mikir.. "Raga kita memang jarang bertemu. Tetapi
ketahuilah, mimpi ini selalu tentangmu." hehehe.. 
oh iya, mau sapa juga buat yang sidang skripsi online
tahun ini "KALIAN LUAR BIASA!" bangga dong..
apapun yang terjadi tak ada yang bisa
menggugurkan semangat kalian untuk
mendapatkan gelar sarjana.   nanti kita cerita lagi
tentang masa ini, tetap jaga kesehatan dan
lakukan physical distancing <3

https://www.widyakartika.ac.id/site/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCfdzBT8HH-4y21nMV12gOhA
https://www.youtube.com/channel/UCfdzBT8HH-4y21nMV12gOhA
https://www.instagram.com/infouwika/
https://instagram.com/infouwika?igshid=o52w8vxco6ua
https://api.whatsapp.com/send?phone=6281356594211&text=Halo+Lisa
https://api.whatsapp.com/send?phone=6281356594211&text=Halo+Lisa
https://api.whatsapp.com/send?phone=6281356594211&text=Halo+Lisa
https://api.whatsapp.com/send?phone=6281356594211&text=Halo+Lisa


SEGERA AMBIL
INISIATIF POSITIF!

 PESAN DARI  KAPRODI TEKNIK SIPIL  DIDIK PURWANTO S.T. ,M.T.

NEW NORMAL?

this month's issue:

Istilah new normal akhir-akhir ini
menjadi perbincangan publik dimana
pun. New normal saat ini diyakini
sebagai kebijakan baru pemerintah
dalam menangani pandemi Covid-19.
Dilihat dari  dikeluarkannya Keputusan
Menteri Kesehatan nomor
HK.01.07/MENKES/328/2020 

Bagaimana Seharusnya
Sikap Kita ?

Bersyukurlah bahwa saat ini anda dan
keluarga anda sehat.   Kesehatan adalah
harta yang sangat bernilai dan patut
disyukuri. Jangan sampai kesehatan yang kita
miliki ini dianggap biasa saja karena

Ada beberapa hal yang disampaikan oleh
Kaprodi Teknik Sipil, Didik Purwanto S.T.,M.T.
untuk kalian generasi millennial agar bisa
memulai hidup baru bersama covid-19, 
Yuk kita simak!

1.

                   >> Baca selengkapnya

https://widyakartika.ac.id/site/06-01/
https://widyakartika.ac.id/site/06-01/
https://widyakartika.ac.id/site/06-01/


Sebagai generasi yang hidup di era digital, tentunya kita di tuntut untuk
terus memperbarui pengetahuan tentang Internet dan berbagai
perangkat yang dapat mendukung kelangsungan kehidupan kita.
Koridor Ide Batch 8 dengan pembicara ahli Bapak Yoga Alif pada hari
Kamis, 4 Juni 2020 kemarin telah menjawab kebutuhan tersebut. Secara
ekslusif online via Google Meet dan disiarkan secara langsung di chanel
Youtube Universitas Widya Kartika sangat berhasil menarik para
audience dari live chat youtube maupun interaksi secara langsung di
google meet untuk aktif berdiskusi.

Internet of Things atau yang biasa disingkat IoT adalah suatu sistem
dimana terhubung & terintegrasinya perangkat satu dengan yang lainnya.
Internet merupakan jaringan penghubung antar perangkat sehingga dapat
terintegrasi. Hasil dari integrasi perangkat tersebut menghasilkan kode atau
data yang dapat diidentifikasi. Lalu, dari identifikasi kode dan data tersebut
dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan manusia. Bahasan ini
sangat relevan bagi generasi sekarang untuk mempersiapkan diri di
persaingan global kedepannya.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLu2xj9y7qgH4LR4yOQtJa7VvX6dWoWdYh


Sesuai kemajuan era digital, Teknologi Internet of things di
Indonesia sudah harus berjalan, karena revolusi industri 4.0
sudah ada di depan mata. Tanpa adanya bantuan teknologi,
Indonesia tidak bisa mengejar produktivitas negara-negara yang
sudah menggunakan teknologi IoT. Alasannya tentu saja karena
salah satu manfaat IoT itu dapat meningkatkan produktivitas.

Koridor Ide selalu menjadi wadah bagi siapa saja untuk dapat
belajar apapun serta dapat mengekspresikan ide yang dimiliki
menjadi sebuah karya. Koridor Ide juga menjawab berbagai
bahasan/Issue yang sedang berkembang di masyarakat melalui
kacamata para ahli di bidangnya. Untuk itu jangan sampai
ketinggalan Koridor Ide Batch selanjutnya, dapatkan e-sertifikat
dan bingkisan menarik khusus bagi para peserta yang aktif.
Sampai Jumpa di Koridor Ide Batch 9 yaa!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLu2xj9y7qgH4LR4yOQtJa7VvX6dWoWdYh


Bapak Yonatan Widianto, S.Kom., M.Kom.   Mengungkapkan
bahwa Media Sosial itu sebaiknya dimulai dari pertemanan
dahulu. Setujui kawan-kawan yang dikenal dengan baik.
Meski dianggap pilih-pilih kawan, Hal yang sangat perlu
diperhatikan adalah 

         >>Baca Selengkapnya...

https://widyakartika.ac.id/site/06-02/
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