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Inovasi Teknik Sipil
BATA RINGAN DARI
LUMPUR LAPINDO

SAPA SOBAT MILENIAL
LEWAT LENSA KARTIKA
Halo Sobat Milenial, Lensa Kartika kembali menyapa kalian Minggu
ini dengan membawa berbagai kabar yang sangat inspiratif dari para
civitas akademika Universitas Widya Kartika yang tak berhenti
berkarya dan berinovasi ditengah keadaan yang masih terbatas.
Sobat Milenial bisa menanamkan pemikiran bahwa, Semua orang
bisa menjadi pribadi yang lebih kreatif dari biasanya. Sehingga bukan
hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kreativitas dari ia
terlahir ke dunia. Bahkan seseorang dapat menjadi kreatif dengan
mengasah dirinya untuk terus belajar dan berpikir kreatif. Dengan
begitu jika seseorang tidak terlahir menjadi orang yang kreatif maka
dapat dengan sendirinya mengasah diri untuk menjadi pribadi yang
kreatif dan inovatif. Cobalah untuk berteman dengan orang-orang
yang kreatif, maka mereka akan membuka pikiranmu untuk menjadi
seperti mereka. Tentunya juga jangan pernah takut untuk
menyalurkan ide-ide yang terdapat dalam pikiranmu. Coba salurkan
ide-ide tersebut menjadi sebuah karya dan berprestasilah!

www.widyakartika.ac.id

SUBSCRIBE
Universitas Widya Kartika

INSTAGRAM
@infouwika

INFO PENDAFTARAN
0813.5659.4211

INFO BEASISWA
DAN KONSULTASI

Dalam pertemuan antara Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jawa Timur dengan
Universitas Widya Kartika (UWIKA) yang digelar pada Jumat, 6 November 2020,
bapak F. Priyo Suprobo, S.T., M.T. selaku Rektor merasa bersemangat ketika
mengetahui bahwa IAI ‘dikuasai’ oleh para kaum muda milenial, sehingga ini
menjadi hal yang sangat membanggakan bagi UWIKA bisa bekerjasama dengan
IAI Jawa Timur. Sejatinya pola kerjasama dan melibatkan IAI dalam kegiatan
Arsitektur UWIKA sudah sering dilakukan sejak lama oleh bapak Ary Dwi
Jatmiko, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Arsitektur UWIKA, namun baru
kali ini dapat betul-betul terlegalisasi melalui penandatanganan Nota
Kesepahaman..
>> Baca Selengkapnya...

Serangkaian kegiatan PEMBA masih berjalan, Kamis, 12 November 2020 telah
diadakan acara webinar “Eco Campus dan Green Building” dengan pembicara
Bapak Ary Dwi Jatmiko, S.T., M.T. Webinar ini merupakan wujud dari
kesadaran bahwa pentingnya pendidikan lingkungan hidup untuk hidup yang
berkelanjutan sehingga pendidikan lingkungan hidup harus di terapkan di
masyarakat mulai dari kalangan anak muda. Mengingat masalah lingkungan
adalah masalah bersama yang membutuhkan sinergi semua elemen
masyarakat, termasuk didalamnya adalah civitas akademika. Sebagai
kalangan akademisi, pemikiran kedepan tentang ...
>> Baca Selengkapnya...

INOVASI, PEMANFAATAN LUMPUR LAPINDO

DIKARYAKAN MENJADI BAHAN
PEMBUATAN BATA RINGAN

Masih ingatkah kalian pada kejadian lumpur
Lapindo yang menenggelamkan puluhan
desa di Kecamatan Porong Kabupaten
Sidoarjo? Bahkan sampai sekarang pun
luapan lumpur lapindo ini masih belum
berhenti.Dijelaskan oleh Bapak Didik
Purwanto, S.T., M.T. melalui Zoom Meeting
hari kamis (12/11) pada acara Webinar
Nasional Permata-Sakti yang diadakan oleh
Universitas
Almuslim
Aceh,
bahwa
sesungguhnya limbah lumpur lapindo
memiliki segudang manfaat, namun...
>> Baca Selengkapnya...

Dalam kompetisi ini, para peserta dapat membuat sebuah konsep kegiatan kolaborasi
yang memadukan unsur kebudayaan yang ada di daerah masing-masing. Perpaduan unsur
kebudayaan dapat melingkupi bidang seni, kuliner, landmark dan juga adat istiadat.
Mahasiswa yang dipersilahkan untuk berkompetisi :

Universitas Widya Kartika
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (PERMATA-SAKTI inbound)
Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta (PERMATA-SAKTI inbound)
Universitas Almuslim Bireuen Aceh (PERMATA-SAKTI inbound)
Universitas Kristen Indonesia Makassar (PERMATA-SAKTI inbound)
Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire (PERMATA-SAKTI inbound)
Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire (Program RPL PTDT)

Program sit in adalah program perkuliahan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang
dibuka GRATIS untuk umum dalam rangka meningkatkan kompetensi dan
keterampilan sesuai dengan yang diharapkan menjadi target portofolio diri para
peserta program dan dapat diakui sebagai kredit perkuliahan terstruktur di
Universitas Widya Kartika (UWIKA). Program ini diperuntukkan bagi umum,
khususnya bagi :
Para siswa/siswi SMA/SMK/MA yang sedang mempersiapkan diri untuk pendidikan
tinggi, lulusan SMA, lulusan Diploma, atau para pegawai yang ingin meningkatkan
kompetensi diri anda juga sangat disarankan untuk mengikuti program ini.
>> Informasi Selengkapnya...

PENGUMUMAN PENDAFTARAN
WISUDA 2020

BACA
SELENGKAPNYA

Halo Sobat Milenial!
Siapa nih yang ketinggalan info
mengenai data kuota internet
belajar ini?
Daftar halaman website UWIKA yang bisa diakses pakai Kuota Belajar
dari Pemerintah :
dion.widyakartika.ac.id
lisa.widyakartika.ac.id
krs.widyakartika.ac.id
skk.widyakartika.ac.id
skpi.widyakartika.ac.id
Segera cek nama kamu apakah sudah terdaftar dan tervalidasi oleh
sistem Kuota Belajar dari pemerintah, cek melalui website
bak.widyakartika.ac.id Bagi kalian yang belum terdaftar bisa mengajukan
melalui website lisa.widyakartika.ac.id

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!

Vote Jesslyn!
Voting Cici Jesslyn Calista (Prodi Pendidikan Bahasa
Mandarin) untuk menjadi Koko Cici Jatim 2020 Most
People Choice dengan cara Like, Comment dan Share
post ini sebanyak-banyaknya! Hasil dari voting kalian
akan diumumkan pada Grand Final Pemilihan Koko
Cici Jatim 2020 (28 November 2020)

Setiap juara punya cara masing-masing,
tetapi mereka memiliki dua cara yang sama
yaitu berusaha dan berdoa. Teruslah
Berkarya, berinovasi dam berprestasi wahai
generasi muda!

"Hari Pahlawan mengingatkan kita, akan semangat
sebagai penerus bangsa dalam meneruskan cita-cita
dari para pejuang di masa lampau bahwasanya
Indonesia akan jadi negara yang kuat dan mampu
bersaing di kancah internasional"
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