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SAPA SOBAT MILENIAL
LEWAT LENSA KARTIKA
Halo Bat Milenial! Apa kabarnya nih minggu ini? Lensa
Kartika ingin mengucapkan "SELAMAT DATANG
buat seluruh mahasiswa baru tahun 2020!"
Selamat bergabung menjadi anggota keluarga besar
kami. Terus semangat buat kalian semua <3 Walau
kita sekarang menjumpai keterbatasan, belum bisa
bertemu.. Masalah memang tidak bisa diprediksi dan
terkadang datang dalam berbagai macam bentuk yang
senantiasa membuat hidup kita semakin sulit baik
secara fisik maupun mental. Namun percayalah,
semua hal di dunia ini tidak ada yang permanen dan
suatu saat akan berlalu termasuk masalah kita. Jadi
AYO SEMANGAT YA! Ini lembaran baru kalian, mari
kita isi dengan ilmu dan pengembangan diri di
Universitas Widya Kartika! <3
www.widyakartika.ac.id
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AJAK UNTUK BERKARYA

Jumat 18 September 2020, Telah tersiarkan secara live Zoom “Buat
Karya dan Hak Cipta Bersama” yang poin bahasan dari acara
Koridor Ide Batch 23 bersama para dosen Teknik Universitas Widya
Kartika yaitu Bapak Didik dan Bapak Yoga, ditemani Bapak Yulius
Hari sebagai moderator dan Joshua Han sebagai MC
acara. Kemajuan teknologi informasi digital dan komunikasi yang
semakin canggih telah mendorong setiap orang untuk menulis dan
menulis. Baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Baik
dengan
menggunakan
offline
maupun
dengan
online.
Menggunakan blog atau non blog. Bahkan hanya sekedar menulis
caption di postingan foto pada sosial media. Kemudian menulis
menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari lagi, dengan adanya
media sosial yang menyediakan ruang yang sangat mudah dan bisa
dilakukan oleh setiap orang untuk menulis dan menyampaikan
pesan bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Menulis secara-

Kreatif menjadi tuntutan ketika literasi dan keterampilan menulis sudah
menjadi kebutuhan di era digital seperti sekarang ini. Oleh sebab itu Koidor
Ide Batch 23 ini mengajak sobat milenial semua untuk membuat sebuah
karya tulis, demi mengasah kreatifitas dengan memberi tantangan untuk
menerbitkan buku bersama Bapak Didik.

Jika Bapak Didik, mengajak Sobat Milenial semua untuk produktif berkarya
sedagkan Bapak Yoga, mengajak para sobat milenial untuk ‘melek’ masalah
hak cipta. Karena perlindungan hak cipta sangat terkait dengan kepentingan
aspek sosial dan ekonomi. Sebab seseorang yang menghasilkan suatu karya
cipta, berpotensi menghasilkan rupiah yang melimpah. Dari mulai jutaan
hingga triliunan. “Ini tentu sangat merugikan jika ada pihak lain yang
melakukan plagiat atau pembajakan karya tersebut. Sehingga mengambil
sebagian atau bahkan menghalangi hak-hak finansial si pencipta karya yang
sesungguhnya” Jelas Bapak Yoga yang juga seorang ketua dari Sentra
Kekayaan Intelektual di Universitas Widya Kartika. “Buat Sobat Milenial yang
memiliki berbagai karya, saya juga bisa membantu dan melayani untuk jasa
pembuatan kekayaan intelektual” Kata Bapak Yoga. Jika Sobat Milenial
ketinggalan batch ini dan ingin mencari informasi lebih lanjut terkait
tantangan yang diberikan Bapak Didik, atau hanya sekedar ingin belajar,
kamu bisa langsung tonton siaran ulangnya di Universitas Widya Kartika
Surabaya lho. Selamat berkarya!

Sobat Milenial termasuk orang yang ingin belajar linux tapi bingung mulai dari mana?
Atau kamu sudah mulai minat mempelajari sistem operasi linux tapi masih kesulitan
untuk mempelajarinya? Kali ini Koridor Ide memberi wadah untuk mengetahui
lebih tentang sistem operasi linux beserta distro linux yang cocok buat pemula.
Disiarkan secara langsung, sehari setelah acara Koridor Ide Batch 23, Sabtu
18/09/2020 diadakan Koridor Ide Batch 24 yang membahas tentang teknologi
bersama Bapak Indra Budi Trisno, Seorang dosen Teknik Informatika ditemani oleh
Bapak Kaprodi Teknik Informatika, Yonatan Widianto sebagai moderator.
“Yang pertama dan yang paling utama, kamu harus menentukan tujuan dulu, untuk
apa sih belajar linux? Apakah untuk keperluan tertentu ataukah hanya sebatas isengiseng saja? Kalau sekiranya hanya untuk iseng-iseng saja sih nanti pun hasilnya ga
akan maksimal” Jelas Bapak Indra sebelum membuka materi. Pembahasan dimulai
dari “Distro Linux” Apa itu distro? Distro Linux (singkatan dari distribusi Linux) adalah
sebutan untuk sistem operasi komputer dan aplikasinya, merupakan keluarga Unix
yang menggunakan kernel Linux. Distribusi Linux bisa berupa perangkat lunak bebas
dan bisa juga berupa perangkat lunak komersial seperti Red Hat Enterprise, SuSE,
dan lain-lain. Bapak Indra dan Bapak Yonatan sepakat bahwa kita harus mengenali
berbagai macam distro Linux sebelum Memilih distro Linux memang penting dan
disesuaikan dengan kebutuhan.

Mempelajari Linux bukan hanya untuk sekedar mengetik dokumen ataupun
membuat desain grafis. Untuk itu, agar proses belajar lebih mudah, ada sejumlah skill
dasar yang harus Anda miliki saat belajar komputer berbasis Windows, seperti
mengetahui sedikit TCP/IP; mengetahui hierarki file system dan partisi; mengetahui
sedikit hardware dan driver komputer; mengetahui proses booting dan proses instal,
update ataupun uninstall aplikasi serta mengerti bagaimana resource komputer dan
pemakaian resource pada aplikasi. Dan semua itu telah dibahasi di Koridor Ide batch
ini yang akan mempermudah kalian mempelajari dan menggunakan Linux. Jika Sobat
Milenial ketinggalan batch ini, bisa langsung tonton siaran ulangnya di Universitas
Widya Kartika Surabaya lho. Selamat belajar <3

Sobat Milenial Kalian pasti tahu apa itu game online. Hayo..hayo, siapa disini yang suka banget
main game online? Permainan yang sedang naik daun di industri game ini sangat populer
dikalangan para generasi milenial masa kini. Sebuah game online bisa dimainkan secara
bersamaan dengan menggunakan gadget yang terhubung ke dalam sebuah jaringan
tertentu. Buat Sobat Milenial yang para gamers pernah nggak sih Sobat Milenial
menemukan game dengan efek grafiknya yang sangat keren bahkan tampak seperti nyata?
Contohnya saja game yang sedang populer saat ini seperti Mobile Legend, PUBG, atau Dota 2.
Tentu dengan kualitas grafis yang baik, jajaran game tersebut bakal memberikan kamu
pengalaman bermain yang seru sekaligus mendebarkan. Efek yang digunakan pada gamegame itu merupakan salah satu contoh penggunaan komputer grafik di kehidupan seharihari.Tak terpaku usia maupun kelas sosial, bermain game bisa dilakukan siapa saja dan di mana
saja. Itu sebabnya industri gaming seakan tak pernahSobat Milenial Kalian pasti tahu apa
itu game online. Hayo..hayo, siapa disini yang suka banget main game online? Permainan yang
sedang naik daun di industri game ini sangat populer dikalangan para generasi milenial masa
kini. Sebuah game online bisa .....
>>Baca Selengkapnya...

SINERGITAS PARA MAHASISWA BARU
BERSAMA ORANG TUA/WALI MAHASISWA DENGAN PARA PIMPINAN
UNIVERSITAS WIDYA KARTIKA

SABTU, 19 SEPTEMBER 2020

Sabtu (19/09) Pukul 13.00 Siang, telah diadakan secara online, rangkaian acara
pembukaan pembekalan untuk mahasiswa baru dan orangtua/wali. Acara dibuka dengan
Perkenalan unsur pimpinan, Program Sinergitas yang dipimpin langsung oleh Rektor
Universitas Widya Kartika dan dilanjutkan dengan sesi paralel di ruang digital masingmasing program studi. Semua yg berkaitan dengan acara ini bisa ditonton di Chanel
Youtube Universitas Widya Kartika pada playlist Panduan & Sinergitas.

PRODI MANAJEMEN

PRODI AKUNTANSI

PRODI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN

PRODI SASTRA INGGRIS

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

PRODI ARSITEKTUR

PRODI TEKNIK SIPIL

PRODI TEKNIK ELEKTRO

Persiapan dan Pembekalan Mahasiswa Baru Angkatan Tahun 2020 untuk kelas reguler pagi juga
akan berlanjut pada hari Senin hingga Rabu, 21-23 September 2020 yang akan dipandu oleh
panitia PEMBA. Bagi seluruh mahasiswa baru dan para orang tua/wali mahasiswa baru dapat
membaca informasi panduan dan prosedur dimulainya persiapan dan pembekalan mahasiswa
baru, dokumen informasi silahkan donwnolad di sini:

OFFICIAL MAHASISWA BARU 2020/2021
Kami juga ingin mengingatkan, Kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Widya Kartika
untuk dapat terlebih dahulu membaca dan menyaksikan panduan akademik/non-akademik,
layanan dan juga materi lainnya. Sehingga akan memudahkan kamu untuk memahami
lingkungan UWIKA dan layanan yang kami sediakan untuk seluruh civitas UWIKA. Apabila ada
yang kurang dipahami maka jangan ragu untuk bertanya saat Persiapan dan Pembekalan
Mahasiswa atau juga dapat menghubungi Dosen Wali, Kaprodi atau kontak layanan yang
tersedia. Bagi orang tua/wali mahasiswa yang ingin menyaksikan kegiatan Persiapan
dan Pembekalan Mahasiswa Baru pada tanggal 21-23 September 2020 dapat
menyaksikan melalui tayangan YouTube live streaming dengan klik di bawah ini :

HARI PERTAMA : 21 SEPTEMBER 2020
HARI KEDUA : 22 SEPTEMBER 2020
HARI KETIGA : 23 SEPTEMBER 2020

MAHASISWA WAJIB PUNYA

KALENDER
AKADEMIK
BIAR NGGAK KETINGGALAN JADWAL

belajar tanpa batas
SAATNYA SOBAT MILENIAL MERDEKA KUOTA

Perlu kami sampaikan bahwa seluruh mahasiswa
telah diajukan kuota data atas program
pemerintah dan hingga saat ini sudah tervalidasi
oleh sistem pemerintah sejumlah 128 mahasiswa.
Jumlah ini masih terus bertambah seiring dengan
validasi yang dilakukan oleh sistem pemerintah.

Dibuka untuk umum

Dibuka untuk umum
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