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SAPA SOBAT MILENIAL
LEWAT LENSA KARTIKA
Halo Sobat Milenial, Halo para MABA.. Gimana udah
kenal sama lingkungan kampus? Ya, walau semuanya
serba online, Tapi kami lihat kalian terpantau 'enjoy'
menikmati kegiatan PKKMB 2020. Meskipun selama
pandemi Covid-19 semua kegiatan dilakukan secara
daring, Kalian hebat! Mampu mengusahakan semua
tugas bisa selesai tepat waktu. Semoga menjadi
kebiasaan baik. Tipsnya, cobalah untuk itu membuat
time schedule dan buatlah goals dari tugas-tugas mu
tiap harinya. Dengan begitu kamu akan tahu
perkembangan tugas dan pekerjaan yang sedang
kamu kerjakan. Semangat buat para MABA dan
semua mahasiswa UWIKA <3
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ARSITEKTUR & BUDAYA

Jumat 25 September 2020, Telah tersiarkan secara daring “Virtual TourPecinan Surabaya” acara Koridor Ide Batch 25 bersama para dosen Teknik
Universitas Widya Kartika yaitu Ibu Risma Andarini dan Ibu Ririn Dina dan
Rebecca dari Prodi Arsitektur sebagai pemandu acara mengajak Sobat Milenial
jalan-jalan virtual.
Acara ini mengupas tentang kawasan pecinan Surabaya, yang terkenal dengan
'kota tua'-nya. Kita juga bisa melihat peran bagaimana pemerintah daerah
dalam menyikapi kawasan heritage. Dimana masalah heritage memang tidak
hanya masalah pemerintah daerah saja, namun keterlibatan masyarakat kota
untuk tetap memelihara bangunan cagar budaya sebagai warisan budaya.
"Oleh sebab itu diperlukan adanya edukasi yang sesuai dengan pola edukasi
anak anak muda jaman sekarang, seperti pemanfaatan media, membiarkan
kawasan menjadi areal berkumpulnya komunitas"- Kata Ibu Ririn. Lewat
Koridor Ide kali ini, peserta bisa memahami sejarah masa lampau lewat visual
indahnya suasana Kota Tua yang dibahas oleh Ibu Ririn dan Ibu Risma sebagai
ahli arsitektur. "Semoga dengan merasakan kenyamanan dan romantisme
suasana kawasannya mampu menggerakkan mereka untuk peduli dan
melestarikannya" tambah Bu Risma.

Surabaya sendiri terdiri dari masyarakat yang heterogen atau banyak kalangan,
maka akhirnya perkembangan kota Surabaya diarahkan sesuai dengan potensi
lokalitas atau areanya. Area yang masih kental gaya klasik dijaga agar tetap klasik
seperti jalan Bibis, Jalan Karet, Jalan Cokelat, dan Kembang Jepun. Untuk asal usul
nama kawasan "Kembang Jepun” itu sendiri muncul karena dahulu terkenal
sebagai kawasan prostitusi. Kata “Kembang” melambangkan wanita (penghibur)
dan Jepun (berasal dari kata Jepang). Kawasan Kya-kya juga termasuk dalam
kawasan pecinan Surabaya. Kawasan “Kya-kya” atau dalam bahasa diartikan
“Jalan-jalan” ditandai dengan gapura berdekorasi naga dan singa di kanan kirinya.
Di kawasan ini terdapat rumah milik warga Tionghoa. Surabaya, bukan hanya
sebuah kota bisnis, ataupun metropolis, kota ini menyimpan sudut-sudut kota
yang menarik untuk dikunjungi, entah itu karena percampuran budayanya atau
karena bangunan-bangunannya yang historis dan cantik, yang ikut membangun
kota Surabaya menjadi kota yang sparkling seperti saat ini.

Senin 21/09/2020, Dengan dipimpin oleh Rebeca dan Dito sebagai
MC dengan bantuan seluruh panitia PEMBA, Rektor Universitas
Widya Kartika Filipus Priyo Suprobo, S.T., M.T. secara resmi
membuka kegiatan PKKMB 2020/2021 “Mari Lebih Kreatif, Mari
Lebih inovatif dan Mari lebih kritis, Mari untuk bisa berempati,
humanis dan bela rasa dengan rekan-rekan yang lain” Kata
Bapak Priyo. Walau dilakukan secara daring, Menjadi awal yang
baru bagi para mahasiswa angkatan 2020/2021. Setelah Bapak
Priyo Suprobo, S.T., M.T. mengungkapkan harapan-harapannya
kepada para mahasiswa baru, Wakil Rektor I, Bapak Budi
Hermawan, S.E., MTCSOL. memberikan pandangannya tentang
Kampus Merdeka-Merdeka Belajar.

“Kesannya banyak yang unik-unik, apalagi baru pertama kali online,
acaranya menyenangkan, apalagi hari kedua, pembicaranya luculucu, sesi yang paling berkesan adalah ketika quis. Kakak kaping-nya
baik banget .. nggak suka marah-marah. Terimakasih untuk selama
3 hari ini menemani kita semua dalam acara pemba” Kata Jenifer
Candra dari kelompok Virgo. Audrey Hanley juga
mengungkapkan banyak masukan bagi panitia, diakir kata dia
mengatakan bahwa acara memberi banyak pengalaman dari
seminar-seminar dan pengenalan UWIKA, “Kakak MCnya seru asik
jadi tak bosen dan jadi lebih banyak mengenal teman-teman”. Salah
satu anggota Cancer yaitu Devina sempat mengungkapkan
“Sangat senang bisa kenalan sama MABA baru, walau...
>>Baca Selengkapnya...

KENALAN YUK!
DENGAN CIVITAS AKADEMIKA
UNIVERSITAS WIDYA KARTIKA

Seluruh keluarga besar Universitas Widya Kartika menyambut dan
mengucapkan selamat datang untuk kalian kawan-kawan para
Mahasiswa baru. Kami turut berbahagia kedatangan Anda semua.
Pertama, kami berharap mudah-mudahan kedatangan Anda, menjadi
titik awal bagi untuk mengasah, mengasih dan mengasuh diri menjadi
pribadi yang semakin berkualitas, sederhana dan bijaksana. Dan itu
berarti kehadiran Anda di kampus ini menjadi jembatan yang akan
menghantarkan Anda untuk menjadi petualang, pejuang atau martir
pelaku perubahan di keluarga, masyarakat, bangsa bahkan dunia
nantinya. Selamat Berjuang para calon sarjana!

SAPA ALUMNI & MAHASISWA DI RUMAH

BEGINI KATA MEREKA TENTANG UWIKA
Hampir semua materi perkuliahan yang ada di UWIKA ternyata
bisa langsung diaplikasikan ke dunia kerja lho! Uniknya, materi
kuliah di UWIKA nggak hanya selalu berkaitan dengan keilmuan
jurusan aja tetapi banyak juga yang bisa mengarah pada
pengembangan diri kamu. Seperti yang diungkapkan oleh Jefri
Reynaldi Wibisono, Alumni UWIKA angkatan 2018 yang bercerita
setelah dua minggu setelah Wisuda, Jefri mendapatkan
pekerjaan sebagai programmer di Sido Muncul, uniknya..
>>Baca Selengkapnya...

23 SEPTEMBER 2020 | PERMATA SAKTI 2020

UWIKA MULAI BUKA PROGRAM
PERMATA-SAKTI 2020
SESI ORIENTASI MAHASISWA PROGRAM
PERMATA-SAKTI UWIKA

Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi
Informasi atau yang lebih dikenal melalui akronimnya yakni Program PERMATA-SAKTI di
Universitas Widya Kartika siap memasuki babak awal.Dalam sesi orientasi bagi para peserta
pada hari ini Rabu, 23 September 2020 yang dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom
meeting dimulai dengan sambutan oleh Rektor Universitas Widya Kartika, bapak F. Priyo
Suprobo, S.T., M.T. yang juga merupakan dosen pengampu pada program PERMATA-SAKTI
Universitas Widya Kartika (UWIKA). Di sela-sela sambutannya, beliau menyampaikan bahwa
UWIKA belum menjadi world class university namun dengan asas laboratorium masyarakat,
menjadikan UWIKA sebagai universitas yang senantiasa berkembang dan berinovasi serta
menjalankan misi menjadikan mahasiswa sebagai pribadi yang humanis, inovatif dan
kreatif. Beliau juga berharap bahwa Program PERMATA SAKTI semoga dapat dijadikan
sebagai ruang bagi para dosen untuk dapat berkolaborasi dengan mahasiswa nasional serta
dapat menjadi jalan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Tri
Dharma...
>>> Baca Selengkapnya....

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 minggu ini sejumlah
408 mahasiswa. Jumlah ini masih terus
bertambah seiring dengan validasi yang
dilakukan oleh sistem pemerintah.
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