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Lulusan SMK Jaman Now
HARUS LANJUT
KULIAH?
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Curhat Kuliah
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BUSINESS TALK

Sobat Milenial

Jangan Sampai Ketinggalan

LOMBA LOMBA HITS
DARI BERBAGAI
FAKULTAS UWIKA

SAPA SOBAT MILENIAL
LEWAT LENSA KARTIKA
Soft skill dan hard skill. Sobat Milenial tentu pernah
dengar dong dua istilah tersebut? Di dunia kerja nanti,
hard skill penting banget perannya dan jadi tolak ukur
untuk menyeleksi kandidat yang potensial. Namun bukan
cuma hard skill, soft skill juga penting buat masa depan.
Soft skill bisa sangat mendukung dan berpengaruh
dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, serta pastinya
di pekerjaan kelak. Cara mengembangkan soft skill salah
satunya dengan aktif mengikuti berbagai kegiatan di
kampus. Nah kami mengajak kalian semua untuk aktif
mengikuti kegiatan di kampus. Walau sekarang harus
serba online dulu, AYO SEMANGAT! Oh iya, Lensa
Kartika kali ini membahas kegiatan-kegiatan para
mahasiswa di kampus selama sepekan, juga ulang tahun
Lensa Kartika, Stststst... ada yang spesial, Yuk simak!
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Dalam rangka menyambut mahasiswa baru tahun akademik
2020/2021, HIMA Prodi Manajemen mengadakan kegiatan eksternal
berupa seminar online yang akan diadakan oleh HIMA Prodi
Manajemen yang baru periode 2020/2021. Seminar ini merupakan
program kerja yang diselenggarakan untuk menyajikan pendidikan
mengenai kewirausahaan (entrepreneur) kepada masyarakat umum
khususnya SMA/SMK dan mahasiswa. Acara ini telah sukses
dilaksanakan pada hari Senin – Jum’at, 05 – 09 Oktober 2020
menggunakan media Zoom Premium. Dalam seminar entrepreneur ini
menghadirkan sebanyak 10 orang pembicara yaitu...
>>Baca Selengkapnya..

Kamis (08/10) HIMA Arsitektur telah mengadakan kegiatan diskusi ‘Open Talk’
untuk seluruh angkatan Mahasiswa Arsitektur yang disiarkan via google meet.
Dengan dua ‘Ibu’ para Mahasiswa Arsitektur yaitu Ibu Ririn Dina Mutfianti, S.T., M.T.
dan Ibu Risma Andarini, S.T., M.T. Ini adalah kegiatan dimana para dosen memberi
pemantik agar mengobarkan semangat belajar mahasiswa, juga sebagai pengantar
mengenai bagaimana strategi dalam menghadapi tantangan pandemi covid-19
untuk tetap belajar dan berkarya. Dalam forum ini, para mahasiswa juga sempat
mengungkapkan tujuan dan harapan-harapan mereka lewat form online. “Tujuan
saya masuk ke prodi Arsitektur adalah untuk belajar tentang arsitektur dan belajar
di jenjang yang lebih tinggi untuk bekerja, ingin belajar di teknik tapi juga ingin
belajar seni. Saya berharap bisa menemukan...
>> Baca Selengkapnya..

Bekal keterampilan dan keahlian yang diperoleh di SMK saja
ternyata belum cukup untuk bersaing dengan situasi dan
kondisi tersebut apalagi menghadapi era industri 4.0 yang
menuntut lulusan SMK untuk bisa bersaing dengan lulusan
dengan tingkat yang lebih tinggi misalnya lulusan perguruan
tinggi. Mengatasi masalah itulah, upgrading sangat diperlukan
bagi siswa SMK. Berikut alasan mengapa Lulusan SMK haruskah
Lanjut Kuliah..
>> Baca Selengkapnya...

Melihat tantangan dunia kerja sekarang, sudah seharusnya urusan biaya
tak boleh memutuskan impian dan cita-cita setiap orang untuk melanjutkan
studi ke perguruan tinggi. Bahkan sangat disayangkan, jika sobat milenial
putus kuliah karena biaya terjadi menjelang ujung perkuliahan atau bahkan
saat skripsi. Ibu Wakil Rektor II, Yulia Setyarini, S.E., M.A.
mengungkapkan bahwa, saat ini putus kuliah karena biaya sudah bukan
alasan lagi buat gagal dapat gelar sarjana. Yuk simak, Berikut solusi dari Ibu
Yulia Setyarini yang menjadikan kita bisa pantang putus kuliah karena
alasan ekonomi...
>> Baca Selengkapnya...

DIARY 1 TAHUN LENSA KARTIKA,
SALURKAN ENERGIMU MELALUI PROGRAM ANYAR

HAI SOBAT MILENIAL,

Tak terasa Lensa Kartika sudah setahun menemani kalian, tepatnya 12 Oktober setahun yang lalu adalah tanggal bersejarah
bagi kami ketika pertama kali terbit dan menyuguhkan informasi terkini seputar Universitas Widya Kartika. Banyak sekali yang
telah kami lalui untuk bisa hadir sampai di layar HP atau layar gawai kalian. Bicara tentang kami, yuk kita simak cerita dahulu
hingga kini siapa saja yang ada di balik sejarah lahir dan berkembangnya Lensa Kartika.
MCC yang dahulu dikenal sebagai Marketing and Corporate Communication, adalah unit pendukung dari aktivitas Universitas
Widya Kartika (UWIKA). Melalui surat usulan 058/B/UWIKA-MCC/IX/2019 oleh Koordinator MCC yakni kak Rio Oktora Nanda
Putra, MCC diusulkan untuk disempurnakan namanya menjadi Media and Communication Centre (MCC) atau juga dikenal
sebagai Pusat Media dan Komunikasi Universitas Widya Kartika (PUSMEDKOM UWIKA),

>>Baca Selengkapnya...

Management Accounting Rally Games Season V

ARE YOU READY?
DAFTAR SEKARANG

Panduan
Lomba MARG

𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠
STUDENTS ASSOCIATION OF WIDYA KARTIA
UNIVERSITY PROUDLY PRESENT
MARG FINALLY BACK!
MARG tahun ini nggak kalah seru sama MARG
tahun lalu lho! MARG kali ini berbeda dari tahuntahun sebelumnya yang mana bersifat ONLINE,
namun nggak kalah menarik. Tahun ini MARG
membawakan tema "Business Plan dan
Accounting Poster Challenge" yang mengasah
kemampuan
dalam bidang entrepreneur dan
accounting.
Sebelum
lomba,
kami
juga
mengadakan talkshow buat para peserta tentang
tips dan trik membuat business plan dan poster.
Yuk buat kalian para high schoolers SMA/SMK
segera daftarin diri kalian untuk join dan jadilah
pemenang dalam MARG 2020!

Computers are incredibly fast, accurate, and stupid.
Humans are slow, innacurate, and brilliant. Together,
they are powerful beyond imagination-Albert Einstein.
That's why HIMATIKA Universitas Widya Kartika
presents 𝙒𝙚𝙗𝙞𝙣𝙖𝙧 𝙏𝙚𝙘𝙝𝙣𝙤𝙡𝙤𝙜𝙮 " 𝙈𝙞𝙡𝙡𝙚𝙣𝙞𝙖𝙡 𝙋𝙚𝙧𝙡𝙪 𝘽𝙚𝙡𝙖𝙟𝙖𝙧
𝙏𝙚𝙠𝙣𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞! 𝙆𝙚𝙣𝙖𝙥𝙖?"
Speaker :𝐑𝐢𝐚𝐝𝐲 𝐒𝐚𝐥𝐢𝐦, 𝐒.𝐓. (Alumni Teknik
Informatika Universitas Widya Kartika; Game
Programmer at Rock Nano Global Company)

LINK : bit.ly/WebinarTech2020
CP: 082233574795 (Alex)
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