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Ayo ayo ayo "seng semangat
lurr.." Bentar lagi UAS, Bentar
lagi Sidang Skripsi. Jangan
sampai ketinggalan kelas.
LAngsung kontak Dion kalo
kamu butuh info seputar
pelaksanaan pembelajaran
dan materi.

SAPA SOBAT MILENIAL
LEWAT LENSA KARTIKA

SALAM DARI DION INFO DARI LISA
Hei kamu yang lagi cari info soal
Beasiswa UWIKA,  kamu bisa dapetin
Diskon dan Beasiswa khusus kalo
kamu mengikuti konsultasi pendidikan
terlebih dahulu. apalagi kamu yang aktif
berkegiataan tingkat daerah, Wah..
jalanmu mulus kayak jalan tol! LISA
akan bantu kamu dapet beasiswa
Putra--Putri Daerah.
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Koridor Ide Sharing Session (Kamis, 18/06) untuk pertama kalinya menyapa
Sobat Milenial di seluruh Indonesia via online dengan pembicara yang ahli di
bidangnya, Bapak Leonardus Setia Budi Wibowo, Ph.D. salah satu dosen Teknik
Sipil dan Bapak Ary Dwi Jatmiko, S.T., M.T. dosen Teknik Arsitektur. Buat Sobat
Milenial yang tertarik di dunia Teknik, terutama yang masih sedikit bingung apa
sih perbedaan Teknik Sipil dan Teknik Arsitektur.  Dalam sharing session antara
dua prodi yang serumpun ini, dimoderatori oleh Kak Rio Oktora dan Kak Sisil
sebagai presenter sempat kewalahan merespon pertanyaan dari para peserta
Koridor Ide sehingga akan diadakan sharing session Teknik Sipil & Arsitektur
Episode 2 khusus QnA. 

Bahasan di mulai dari apa perbedaan mendasar dari Teknik Sipil dan Arsitektur,
Pak Leo dan Pak Ary sempat memberi penjelasan tentang profesi kedua cabang
ilmu Teknik ini. Seorang teknik sipil dan arsitek sering kali bekerja sama dalam
sebuah pembangunan gedung atau fasilitas umum. Walalupun sama-sama
merencanakan, arsitek lebih fokus pada ide, rancangan dan kemungkinan
pelaksanaan yang dituangkan dalam sebuah kertas. Setelah selesai, pekerjaan
akan diestafet ke para staff teknik sipil. Pada tahap ini, staff teknik sipil akan
melaukan perbaikan dan saran perencanaan kemudian ikut serta memantau
jalannya pembangunan. Bukan hanya itu, mereka juga biasa memberikan saran
financial untuk cost efektif pembangunan.  Untuk selengkapnya sobat milenial
bisa tonton ulang di chanel Youtube Universitas Widya Kartika dan nantikan
Sharing Session Teknik Sipil dan Arsitektur Episode 2. See youuu..
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Mengajak  Sobat Milenial untuk belajar Seni Public Speaking (21/06) untuk
pertama kalinya dipandu oleh dua MC yaitu Kak Sisisl dan kak Wahyu,
Dengan moderator kak Rio Oktora. Masih dari salah satu alumni dari
Universitas Widya Kartika. Pembicara kali ini adalah seorang yang menggeluti
bidang Public Seaking, berprofesi sebagai MC pofesional, Aldo Adela. "Talk
sama Speak, bedanya apa sih?" -- Challenge Kak Aldo dalam sebelum
membuka materi , dan membuat para peserta berlomba untuk menjawab.
dengan pertanyaan ini, Kak Aldo ingin memberi dasar bahwa yang namanya
'Public Speaking' itu bukan sekedar bicara. Beliau juga berbagi tips apa yang
harus dipersiapkan ketika menjadi presenter bagi pemula. seperti membawa
catatan kecil berupa poin-poin dan wajib berlatih sebelum acara, karena
public spaeking adalah sebuah seni berbicara yang punya tujuan untuk
menginfluence orang, jadi harus lebih tertata dan disiapkan dengan baik, apa
hal yang akan di sampaikan.

Saat ditanya oleh peserta bagaimana cara menghilangkan grogi, Kak Aldo
berbagi tips berlatih dengan  rutin dan memperbanyak jam terbang, hingga
memberi tips bagaimana mengolah kalimat ketika salah pengucapan kata,
hingga yang paling banyak ditanyakan oleh peserta yaitu cara mengolah
rasa nervous atau grogi ketika berbicara di depan banyak orang. "Kita juga
harus memperbanyak kosa kata, dan tau kapan juga dimana
penggunaannya" Kata Kak Aldo memberi saran.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLu2xj9y7qgH4LR4yOQtJa7VvX6dWoWdYh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu2xj9y7qgH4LR4yOQtJa7VvX6dWoWdYh
https://www.widyakartika.ac.id/site/koridoride
https://www.widyakartika.ac.id/site/koridoride
https://www.widyakartika.ac.id/site/koridoride


Koridor Ide batch 10 telah berhasil membawa pembahasan tentang public
speaking dengan materi yang mudah dipahami, praktis dan aplikatif. Jadi Sobat
Milenial sekarang banyak yang sudah mengerti bagaimana kiat-kiat belajar
berbicara di depan umum. Materi ini dipilih dan diangkat karena mengingat
bahwa dalam dunia kerja, kemampuan public speaking ternyata memiliki manfaat
yang sangat luar biasa, khususnya untuk menunjang karier di masa depan. 

Kak Aldo juga sempat membahas dalam sesi tanya jawab bahwa, kemampuan
Public Speaking sebenarnya mudah untuk dipelajari, bahkan oleh orang-orang
yang mungkin selama ini merasa  kurang pede  untuk berbicara di depan orang
banyak. Dengan belajar public speaking, justru membuat rasa semakin 'percaya
diri' kamu akan semakin besar lho!.  Sobat Milenial tentu saja bisa tonton ulang
Koridor Ide Batch 10 "Public Speaking" di Youtube Univerisitas Widya Kartika.
Sebagai  acara persembahan dari Lensa Kartika, Koridor Ide akan selalu manjadi
fasilitator buat kamu yang mau belajar dan memperkaya diri dangan bahasan-
bahasan ilmu yang nantinya kamu butuhkan di masa depan. So, jangan sampai
ketinggalan Koridor Ide Batch 11 yang akan membahas seputar finance. 
Yuk daftar sekarang!

Daftar Sekarang
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RAMDHAN YUDHA YUWANA, MAHASISWA  DAN 
ATLET BASKET INTERNASIONAL

BERBAGI TIPS AMAN BEROLAHRAGA SAAT PANDEMI COVID-19

www.widyakartika.ac.id

Pernah bertanding di tahun 2016 dalam 3×3 World Championship U-18 di
Kazakhstan, 3×3 Asian Championship U-18  di Malaysia, dan yang terakhir
tahun 2019 mendapat  invitation untuk bertanding di University of Macau.
Ramdhan Yudha Yuwana, Mahasiswa yang juga berprofesi sebagai Atlet
Basket Internasional kini sementara harus berada di rumah, untuk
sementara berhenti melakukan latihan secara berkelompok akibat
pandemi virus Covid-19 yang mewabah hampir di seluruh negara di
dunia.  “Jadwal latihan sementara mandiri di rumah, namun tetap
konsisten” ungkapnya.  

Karna seperti yang banyak paramedis anjurkan bahwa dengan berolahraga
atau melakukan aktivitas fisik lainnya bisa menjadi salah satu bagian
pendukung untuk meningkatkan sistem imun tubuh yang dibutuhkan
semua orang, terutama saat pandemi virus Corona baru, COVID-19 seperti
saat ini. Yuk kita langsung simak tips dari Bang Ramdhan..
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Skill yang Tepat yang Harus
Dimiliki oleh Lulusan
Jurusan Akuntansi

Dalam dunia kerja, modal yg dibutuhkan adal softskill 80% dan
hardskill 20% . Hardskill atau pengetahuan akademik bisa
dipelajari dan ditekuni melalui buku2 akademik yang ada. Tetapi,
softskill atau karakter atau ketrampilan tidak dapat dibentuk
hanya melalui membaca buku-buku psikologi saja, tetapi
perlu  learning by doing  dalam membentuk karakter dan personal
diri.  Learning by doing  di dapatkan dengan berorganisasi,
bersosialisasi, bekerja sama dengan siapa saja, berani mencoba,
berkegiatan di luar bidang akademiknya. Melalui hal-hal itu, kita
dapat...

                         >> Baca Selengkapnya

Menurut Kaprodi Akuntansi, Bu Melvie Paramitha, S.E., M.Si.

SKILL & LAPANGAN KERJA
JURUSAN AKUNTANSI  YANG PALING DICARI
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Area yang perlu di perhatikan

Tips & Praktik Baik

Donasi

Adalah situs yang diinisiasi oleh Kerjabilitas, memuat material edukasi
kebersihan dan praktik baik pencegahan COVID-19 untuk para Pekerja
Informal dan Pelaku UMKM, yang kemungkinan besar harus tetap bekerja di

tengah pandemi dan terpaksa mengabaikan anjuran untuk tidak keluar rumah.

Inisiatif ini juga di dukung oleh Universitas Widya Kartika dan bekerjasama
dengan beberapa instansi lainnya.

.org

TABLE  OF  CONTENTS:

Situs ini memfasilitasi para pekerja informal dan pelaku UMKM banyak yang tidak

memiliki akses pada internet sehingga mereka tidak bisa mengakses situs ini. Flyer pada

situs ini berisi tentang panduan pencegahan COVID-19 yang desain dengan kontras

tinggi dan warna minimal, sehingga bisa mengunduh dan mencetak, bahkan

memfotokopinya, untuk disebarkan kepada para pekerja informal. Jumlah jenis pekerjaan

informal banyak sekali dan tim kami cukup kecil, jadi kalau Sobat Milenial memiliki

kemampuan menulis dan sedikit desain, kamu bisa bergabung untuk membuat panduan

sebanyak mungkin. Kamu bisa berdonasi supaya kami bisa memproduksi panduan lebih

banyak dan menjangkau pekerja informal lebih luas lagi.
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