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SAPA SOBAT MILENIAL
LEWAT LENSA KARTIKA
Halo  Sobat Milenial! Gimana malam Minggu
kalian? Weekend jaman sekarang beda ya. kalo
biasanya lihat instastory kalian pada di mall, atau
pada ngumpul sama temen deket, sekarang
pada di rumah .. Joget joget TIK TOK,banyak
yang terpantau  mendadak suka joget-joget di IG.  
Kalian jadi makin ekspresif semua sekarang.
Saran aja nih.. yaa dari pada energi kalian
terbuang di situ-situ aja coba kamu kontak LISA,
atau kakak-kakak MCC yang kalian tau, Bilang
deh ke mereka "kak ikutan bikin konten Onlen
UWIKA dong" NAAAAHH kalian bakalan dobel
dobel eksisnya! Cus di tunggu ya! hehehehe :D

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


Banyak anak muda yang tak meyakini apa potensi yang mereka miliki, sehingga kedepannya akan

menyulitkan mereka ketika membuat suatu pilihan. Koridor Ide Batch 9, Exlusif live secara virtual

di Google meet pada hari sabtu tanggal 13 juni, membahas tentang bagaimana cara terbaik

untuk aktualisasi diri, yaitu mengenal bagaimana diri kita. Dimulai dari hal sederhana yaitu

mengenal arti nama kita sendiri hingga bakat dan apa yang baik buat diri kita sudah di kupas

tuntas dengan pembicara perempuan pertama di sepanjang batch Koridor Ide, yaitu Kak Irene.

Adapun Kak Rio Oktora sebagai moderator di awal pembuka koridor Ide juga sempat

menceritakan pengalamannya tentang aktualisasinya di dunia media dan secara aktif menarik

talkshow online ini menjadi ramai pertanyaan dari audience, sehingga perbincangan talkhow

semakin mendalam.  seru banget batch ini! Apalahi karna dengan alumni, jadi sudah akrab

dengan para civitas dan dosen yang juga ikut melempar pertanyaan kepada kak Irene.

 

Menurut Kak Irene, cara terbaik untuk aktualisasi diri adalah dengan tidak membandingkan diri

sendiri dengan orang lain, Kenali dan Cintai diri, miliki nilai kebajikan dalam berpikir, berucap,

bersikap, termasuk tidak berhenti belajar. Batch kali ini memiliki 'ketertarikan sendiri' di kalangan

Sobat Milenial dan mampu menstilmulasi untuk mengenal siapakah diri kita lewat hal sederhana

yaitu arti nama. Sobat milenial banyak yang mengirim feedback lewat sosial media UWIKA  saat

host Koridor Ide yaitu Kak Sisil, membuka interaksi 'apa sih arti nama kamu' untuk challenge

Koridor Ide Batch ini, dari challenge ini Sobat mulai disadarkan kembali, bahwa ternyata arti

nama mereka itu merupakan doa baik dan harapan orangtua 'jadi seperti apakah kita kelak' dan

langkah pertama untuk mengenal diri.
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Selain mengenali diri lewat identitas diri dan tubuh, Kak irene juga membahas tentang

mengenali 'jiwa' yang terdiri dari pikiran (emosi) hingga perasaan. Buat kamu yang

ingin nonton lagi selengkapnya sudah rilis siaran ulang batch 9 ini di Youtube

Universitas Widya Kartika. Sebelum Talkshow ini berakir, Kak Rio Oktora sebagai

moderator menginformasikan bahwa rekan-rekan UWIKA bekerjasama dengan UKM

Indonesia, APINDO, dan berapa gabungan Instansi lainnya membuat situs berisi

tentang Panduan pencegahan COVID-19 bagi Pekerja Informal & Pelaku UMKM. Situs

web ini diinisiasi oleh  Kerjabilitas, memuat material promosi kebersihan dan praktik

baik pencegahan COVID-19 untuk para Pekerja Informal & Pelaku UMKM, yang

kemungkinan besar harus tetap bekerja di tengah pandemi dan terpaksa

mengabaikan anjuran untuk tidak keluar rumah. silahkan mengunjungi situs dibawah ini

untuk mengetahui banyak tips terkait panduan beraktivitas di era pandemi

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.

Daftar Koridor Ide Batch 10 Sekarang

Batch selanjutnya juga nggak kalah inspiratifnya lho! kita akan kedatangan

pembicara yaitu MC Kondang-nya Surabaya yang juga merupakan Alumni dari UWIKA.

Jadi, Catat tanggalnya dan buruan daftar ya.. dapatkan pelajaran baru di sini, di

Koridor Ide Batch 10!

Pedoman Pencegahan Covid-19

https://www.widyakartika.ac.id/site/koridoride
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff5VVMMpBIiY5uMrvS6_KpFAZ0ryKretcD8XkS5vhmIsEcWw/viewform
http://kerjacovid.org/
https://www.widyakartika.ac.id/site/koridoride
http://kerjacovid.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff5VVMMpBIiY5uMrvS6_KpFAZ0ryKretcD8XkS5vhmIsEcWw/viewform


LARIS MANIS! TIPS MENARIK PELANGGAN UNTUK
MENUMBUHKAN USAHA KECIL 

PRODI MANAJEMEN

DOSEN UNIVERSITAS WIDYA KARTIKA"
Di masa pandemic Covid 19 ini seringkali penjual menjadi terlalu fokus pada

peningkatan angka omzet dan melupakan kebutuhan konsumen yang
sesungguhnya. Di sisi lain,  budaya konsumen berbelanja telah berubah. dan
perubahan ini turut serta mengubah ekspektasi konsumen terhadap penjual. 

Dr. Erna Ferrinadewi, S.E., M.M

SELENGKAPNYA
WWW.WIDYAKARTIKA.AC.ID

Seorang ibu nampak menahan emosi, wajahnya seperti hendak menelan smart phone yang
ada dalam genggamannya. Sambil menggerakan jemarinya, matanya menatap tajam pada
chat yang sedang dibalasnya. “Dasar penjual bodoh…!! Sudah lama responnya, salah juga dia
kirim barang, eh malah sekarang pembeli yang disalahkan…!” gertaknya seolah kekecewaan itu
ia dapatkan dari smartphone yang ada dihadapannya. Selanjutnya

                                                                          >>>Klik Untuk Baca Tips
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