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Halo Sobat Milenial, kangen ya sama Lensa Kartika?
Gimana liburannya? Di momen hari raya Natal dan tahun
baru sebagian besar orang mungkin menghabiskan
waktunya dengan berlibur bersama keluarga dan kerabat.
Keluar rumah untuk menghirup udara segar dan mencari
suasana baru memang tidak dilarang asalkan mengikuti
anjuran mengenai social distancing yang masih digalakkan.
Jika harus bepergian atau sudah terlanjur merencanakan
agenda berlibur, diharapkan kamu bisa mengikuti sejumlah
tips cliburan akhir tahun saat pandemi pastikan barang
bawaan bersih, Bawa suplemen dan bekal makanan,
masker, Jaga keamanan, dan sebaiknya kamu tidak makan
di transportasi publik. Supaya kamu sekeluarga tetap sehat.
Selagi bersantai sempatkan untuk membaca info-info
menarik di edisi 53 ini, dan jangan lupa untuk sebarin ke
temen-temen kamu. Selamat liburan!

www.widyakartika.ac.id

Universitas Widya Kartika

INSTAGRAM
@infouwika

INFO PENDAFTARAN
0813.5659.4211

INFO BEASISWA
DAN KONSULTASI
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2021 BERHENTI BIKIN
RESOLUSI TAHUNAN MULUK

PERLUKAH KITA MEMBUAT RESOLUSI 2021?
Kemalasan menahun hingga hambatan tak terduga seperti pandemi malah bikin
resolusi sumber stres. Daripada bikin target, yuk benahi metode mengejar
targetnya. Manusia berencana, semesta tertawa. Entah berapa banyak anak muda
Indonesia menangis melihat daftar resolusi 2020 yang terbengkalai. Tahun yang
diharapkan lebih baik dari 2019 ini malah udah brengsek sejak hari pertama.
Setahun belakangan kita merasakan sendiri, jangankan mimpi mengejar target,
bisa bertahan hidup saja sudah bersyukur di tengah situasi ekopolsosbudhankam
negara yang karut-marut. Namanya juga tradisi menjelang pergantian tahun,
pertanyaan klasik tetap muncul: berkaca dari 2020, perlukah kita membuat resolusi
2021?
Keraguan kali ini terasa lebih besar sebab untuk pertama kalinya, mengejar ambisi
di tahun anyar menimbulkan lebih banyak pesimisme. Sebenarnya enggak perlu
kena pandemi, resolusi sendiri udah terbukti kebanyakan omong kosong doang,
Karena ekspetasi selalu kalah dengan realita.

Namun resolusi dianggap masih membantu
meskipun sering kali jadi pepesan kosong,
Lensa Kartika coba ngasih beberapa saran
terkait resolusi. Bukan cara membuat resolusi,
tapi perilaku dan pola pikir apa yang sebaiknya
digunakan dalam menyikapi target tahun baru
tersebut. Ini kami anggap penting mengingat
pandemi kayaknya belum akan berakhir tahun
depan setelah pemerintah memprediksi seluruh
masyarakat baru akan selesai divaksinasi pada
Maret 2022.
Pertama , tahu situasi diri dan bersikap terbuka
atas kegagalan memenuhinya. Psikolog David
DeStefano bilang resolusi suka gagal terwujud
karena kita sibuk, capek, atau stres. Jadi, kalau
misalnya kamu berniat punya tubuh kekar di
2021 tapi kamu harus ngantor dari pagi sampai
sore, pastikan kamu bisa bangun lebih pagi
atau
olahraga
malam
untuk
mencapai
target.Kalau enggak bisa, ya enggak apa-apa.
Resolusi juga enaknya diset lebih teknis
daripada berorientasi hasil. Jadi misal, daripada
bertujuan punya tubuh kekar, resolusi bisa
diubah jadi jogging seminggu sekali. Dengan
begini, metode evaluasinya bisa dibuat per
minggu sehingga lebih mudah dipantau. Sekali
lagi, kalau gagal ya enggak apa-apa.

Resolusi

bukan

capaian,

tapi

mencapainya.
baru 2021!

melulu
juga

Selamat

Kedua, enggak usah ngoyo. Bukan sematamata ngajarin nrimo ing pandum ala Jogja, tapi
ini demi kesehatan kita. Psikolog Gregory Miller
dari Northwestern University menunjukkan
bahwa punya niat baja mengejar target,
termasuk
resolusi,
menambah
peluang
seseorang mendapat sukses lebih. Namun,
kesehatan yang jadi tebusannya. Kata Miller,
mereka yang terlampau ambisius mengejar
target akan membuat tubuh menderita
akibat stres berlebih dan sel imun yang
menua prematur. Efek ini akan semakin parah
ketika niat baja diganjar semesta dengan
kegagalan. Jadi, santai aja. Resolusi emang ada
untuk dikejar, tapi enggak harus lari kenceng
dari awal sampai akhir.
Ketiga, pikirin kehidupan sosial juga. David
DeStefano juga nulis di The New York Times
bahwa
kesuksesan
mengejar
target
pun
dipengaruhi langsung oleh ikatan sosial yang
kuat. Bukan melulu soal jaringan pertemanan
yang luas, tapi lebih ke menjaga hubungan
antarmanusia dengan bersikap jujur, dermawan,
dan
setia.
Kata
David,
menempatkan
kepentingan orang lain di atas kepentingan diri
sendiri dengan memberikan waktu, uang, atau
makanan kepada teman yang membutuhkan
memicu rasa syukur, bangga, dan peduli. Tiga
rasa ini dianggap David mampu menurunkan
tendensi
pola
pikir
manusia
dalam
meremehkan masa depan.

soal
proses
tahun

Sumber : Vice.com
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4 PELUANG BISNIS
Patut kamu coba di tahun 2021

QUOTE OF THE DAY

"Orang yang akan
memulai bisnis
nggak butuh 'quote'
yang muluk-muluk,
tinggal "Mulai aja
dulu"

TEROPONG PELUANGMU
Bisnis 'Masuk Akal' Era Pandemi, Nomor 4 Bisa
sekalian cari pahala!
Tahun 2020 adalah tahun yang sulit hampir untuk semua bisnis.
Pandemi COVID-19, yang merebak pada awal tahun 2020, telah
membatasi ruang gerak dunia usaha dan pendidikan. Tapi, buat
kamu yang punya kreatifitas dan daya juang yang tinggi, maka
tahun 2021 adalah saatnya untuk mulai bangkit. Di edisi kali ini,kita
akan bahas 4 peluang bisnis yang patut kamu coba di tahun 2021
karena sangat cocok dengan kondisi pandemi. Apa saja peluang
bisnis yang bisa kamu rintis di tahun 2021 ini?
Mengajar privat
Disaat sekolah masih daring, banyak loh orang tua yang kesulitan
mendampingi anak-anaknya. Selain gak ada waktu, kadang mereka
juga kesulitan memahami tugas atau perangkat pembalajaran
daringnya. Hal ini terjadi khususnya pada siswa jenjang SD atau
SMP. Naaah, kamu yang masih SMA atau yang Mahasiswa bisa
memulai untuk menjadi guru privat. Gak sulit kok! Yang penting
kamu..
>> Baca Selengkapnya..
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KASUS KECELAKAAN
PESAWAT DI INDONESIA
Salah Satunya Sriwijaya Air Terjatuh di Kepulauan Seribu

KECELAKAAN PESAWAT DI
INDONESIA KEMBALI TERJADI
Hari ini, Sabtu (9/1/2021) pesawat
Sriwijaya Air tujuan Jakarta menuju
Pontianak.

TRAGEDI
KECELAKAAN
PESAWAT

Berikut musibah transportasi udara di Indonesia sejak
tahun 1997 hingga awal Januari 2021 yang berhasil
dihimpun SINDOnews.
26 September 1997
Garuda Indonesia Airbus A3000-B4 (1997) mengalami
kecelakaan di Buah Nabar, Sumatera Utara. Pesawat
menabrak gunung saat terbang dari Jakarta menuju
Medan hingga akhirnya terjatuh. Tercatat ada 234 orang,
terdiri dari 222 penumpang dan 12 awak pesawat yang
tewas dalam kejadian tersebut.Desember 1997Silk Air
Boeing 727 dengan nomor penerbangan 185 yang
terbang dari Jakarta menuju Singapura terjatuh di Sungai
Musi, Palembang setelah pesawat secara mendadak
menurunkan ketinggian terbang. Sebanyak 104 jiwa
melayang akibat kejadian ini.

"SAFE FLIGHT"

nggak pernah sadar seberapa besar makna dari
kata safe flight sampai mendengar kabar
menyedihkan tentang kecelakaan pesawat

Tahun 2005
Mandala Airlines Boeing 737 RI 091 gagal
mengudara saat take off dari Bandara
Polonia,
Medan.
Akibatnya,
pesawat
melewati pagar batas bandara dan menabrak
permukiman
penduduk.
Kejadian
ini
menyebabkan 100 orang penumpang juga
awak pesawat tewas serta 41 korban jiwa
dari
kalangan
masyarakat
sipil
yang
tertabrak.
Tahun 2007
Adam Air KI-574 yang terbang dari Surabaya
ke Manado mengalami kecelakaan saat
terbang di atas Teluk Makassar. Sejumlah
102 penumpang beserta awak pesawat
belum diketahui kondisinya. Pascakejadian
sempat ditemukan beberapa potongan
bangkai
pesawat,
namun
belum
bisa
dikonfirmasi sebagai serpihan Adam Air.
Tahun 2014
AirAsia QZ8501 yang terbang dari Juanda
Surabaya menuju Changi Airport Singapura
terjun
ke
perairan
Pangkalan
Bun,
Kalimantan Tengah. Dari kejadian ini, 162
orang dinyatakan tewas terdiri dari 154
penumpang dan 8 awak pesawat.

Oktober 2018
Lion Air JT-610 rute Jakarta-Pangkal
Pinang mengalami kecelakaan di
Pantai
Karawang,
Jawa
Barat.
Sebanyak 189 orang yang terdiri
dari 179 penumpang dewasa, 1
penumpang anak, 2 bayi, 2 pilot, 5
kru dinyatakan meninggal dunia.
9 Januari 2021
Sriwijaya
Air
tujuan
JakartaPontianak jatuh di Pulau Lancang,
Kepulauan
Seribu.
Pesawat
mengangkut
penumpang
yang
terdiri dari 53 orang dewasa, 5
anak, dan 1 bayi.

Segenap crew Lensa Kartika
mengucapkan Turut Berduka
atas jatuhnya pesawat
Sriwijaya Air 9 Januari 2021 di
kepulauan seribu.
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DIGANTI ASSESSMENT NASIONAL

KAPAN ASSEMENT
NASIONAL
BERLANGSUNG?

APA ITU ASSESMENT NASIONAL?
Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap
mutu

setiap

sekolah,

madrasah,

dan

program

kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu
satuan

pendidikan

dinilai

berdasarkan

hasil

belajar

murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter)
serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan
pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasiinformasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama,
yaitu

Asesmen

Kompetensi

Minimum

Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

(AKM),

Survei

Pelaksanaan AKM
untuk murid kelas
VIII jenjang
SMP/MTs, serta
kelas XI jenjang
SMA/MA, dan SMK
akhir Maret 2021.
Pelaksanaan AKM
untuk murid kelas
V jenjang SD/MI
adalah di bulan
Agustus 2021.

Topik Pendidikan

JANUARI 2021

APA AJA BEDANYA UN
DENGAN ASESMEN
NASIONAL?
Kalo UN dikerjakan oleh Siswa yang mau lulus,tapi
Assesment Nasional diperuntukkan pada siswa yang ada di

ASESMENT NASIONAL

tengah jenjang pendidikan, yaitu kelas V, VII, dan XIKalo UN

MENGUKUR KOMPETENSI

diperuntukkan semua siswa yang mau lulus, tapi Assesment

MENDASAR YANG PERLU

Nasional hanya dikerjakan oleh sebagian siswa (diacak),
selain itu guru dankepala seolah juga ikut di tes loh!
Kok yang di tes anak-anak kelas V, VII, dan XI ya?

DIPELAJARI SEMUA MURID
TANPA MEMBEDAKAN

Tujuannya agar hasil evaluasi bisa diterapkan dan dirasakan

PEMINATANNYA. OLEH

juga oleh peserta

KARENA ITU SELURUH

Asesmen Nasional saat itu. Jadi

dampaknya bisa terukur banget. Sebenarnya yang akan di
tes atau diukur pada Asesmen Nasional Ada dua hal

MURID AKAN MENDAPAT

mendasar yaitu kemampuan Literasi (membaca, memahami,

SOAL YANG MENGUKUR

menganalisa ) dan kemampuan numerasi (berpikir logissistematis) merupakan kemampuan atau kompetensi yang
mendasar dan dibutuhkan oleh semua murid, terlepas dari
apa profesi dan cita-citanya di masa depan

KOMPETENSI YANG SAMA.

PANDAI BERADAPTASI
SEKOLAH-SEKOLAH YANG PANDAI
BERADAPTASI DI TENGAH PANDEMI
JANUARI 2021 • MITRA SEKOLAH

KARYA LUAR BIASA
DENGAN BAHAN
SEDERHANA
Kreatifitas memang tiada batas.
Hal ini dibuktikan oleh Angel
siswa kelas X SMAK Thomas
Aquino Mojokerto yang berhasil
membuat
karya
miniature
jembatan sepanjang 1 meter dari
gulungan kertas. Karya tersebut
dikirimkan
pada
kompetisi
desain jembatan kertas yang
diadakan oleh Prodi Teknik Sipil
Universitas
Widya
Kartika
Surabaya pada 15-30 Juli 2020.
Saat
diuji
kekuatannya,
jembatan
kertas
tersebut
mampu menahan beban 3 kg
lebih. Oleh karena itu karya
tersebut terpilih sebagai karya
terbaik dalam kompetisi desain
jembatan kertas UWIKA 2020.

TAK ADA YANG MENGHENTIKAN
LANGKAH MEREKA
Covid-19 benar-benar mengubah tatanan
pendidikan di Indonesia. Mulai jenjang PAUD
hingga Perguruan Tinggi terdampak dan
harus melakukan adaptasi. Kamu semua juga
pasti merasakan bagaimana susahnya harus
belajar
tanpa
bimbingan
guru
secara
langsung. Sebenarnya tidak hanya para siswa,
guru-guru pun sebenarnya juga merasakan
beban dan mengalami banyak kesulitan
dengan kondisi pembelajaran saat ini. Namun
kita tidak boleh terus mengeluh dan patah
semangat. Meski pandemic mengancam di
sekitar kita, prosesbelajar mengajar dan upaya
untukbrprestasi harus tetap kita lakukan.
Beberapa sekolah di bawah ini contohnya.
Mereka terus berkarya dan memfasilitasi
siswa-siswinya untuk berprestasi.

PRODUK UNGGULAN
SISWA DI TENGAH
PANDEMI

TERUS SEMANGAT
BERPRESTASI
Mungkin kalian yang duduk dibangku SMA / SMK tahu
bahwa setiap tahun Jawa Pos mengadakan event Jawa
Pos SMA Awards 2020, Konsep acara Jawa Pos tersebut
dibuat agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Seluruh kompetisi dilakukan secara Online dengan
mengirimkan video dan portofolio. Salah satu sekolah
yang sangat bersemangat mengikuti Jawa Pos SMA
Awards adalah SMA Al Furqon Driyorejo Gresik. SMA Al
Furqon mengikuti 12 jenis kompetisi yang diadakan
Jawa pos. Bapak Surya Kepala sekolah SMA Al Furqon
Pondok Pesantren Al Furqon mengatakan bahwa
sekolah sangat mendukung usaha siswa-siswinya untuk
membuat karya terbaiknya. Selama hampir dua bulan
guru-guru mendampingi siswa-siswi dan memfasilitasi
kebutuhannya. Meski
saat pengumuman, SMA Al
Furqon belum berkesempatan meraih Juara, namun
siswa-siswi, guru-guru dan kepala sekolah mengaku
senang dan puas dengan berbagai karya yang
dihasilkan. Semua karya tersbut diunggah di channel
You tube sekolah yaitu SMA Alfurqon Gresik.

Klik untuk menonton video mereka!

Sekolah yang satu ini memang
bisa dibilang kaya karya. Prodiprodi di SMKN 1 Pasuruan tetap
bersemangat memproduksi dan
mempromosikan berbagai karya
siswanya.
Ada banyak produk
kebutuhan
rumah
tangga
khususnya
yang
sangat
dibutuhkan
saat
ini
seperti
cairan
pembersih,
sabun
disinfektan cair, sampo mobil,
hingga
hand-sanitizer.
Karya
karya mereka ini juga dapat
ditemukan di masyarakat.

Selain itu, berbagai souvenir
dan jasa desain produk pun
ditawarkan.
Hal
ini
menunjukkan bagaimana siswasiswi di SMKN 1 Pasuruan siap
berkiprah di dunia kerja. Semua
produk Unggulan ini sudah
dinikmati oleh masyarakat di
Pasuruan looh gaesss ! keren ya…

PARA MURID SMP NSA MENJUARAI
BERBAGAI KOMPETISI ONLINE

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh murid-murid SMP
NSA Surabaya dalam berbagai ajang lomba bertaraf nasional maupun
internasional pada bulan September 2020. Congratulations Billy
Sebastian M. yang berhasil meraih Bronze Medal dalam International
Kangaroo Mathematics Contest, Calvin Vimala Erliem, meraih the 3rd
Winner Kategori C. Kejuaraan Kata Online, dan Chase Maximilian
Peraih juara pertama dan mendapatkan mendali emas dalam Male
QiangshuC. Wushu Championship Kapolda Bali CUP. Wow
Congratulations!
Naah,kalo kamu? Apa karya kamu atau apa yang telah kamu hasilkan
saat pendemik di tahun 2020? Apapun itu, tetap semangat ya! di
tahun 2021 harus bisa membuat karya yang lebih baik lagi!

Pentingnya Mendaftarkan Merek
Merek Menjadikan Bisnis Anda Maju

SENTRA KI memberikan solusi bagi semua pengusaha untuk melek hukum, untuk
menghindari kerugian hukum yang dapat terjadi kapan saja akibat ketidaktahuan dalam
suatu kegiatan bisnis atau sebuah karya yang berkaitan dengan hukum.

lINFO SELENGKAPNYA

lppm@widyakartika.ac.id
yoga.alif@gmail.com / Yoga Alif - 0822.2654.1245

SENTRA KI Universitas Widya Kartika | Jl. Sutorejo Prima Utara Ii No.1 Surabaya

?
"Jaman sekarang bingung gak cuma pas cari tau
siapa impostornya, tapi juga pas cari kado"
JANGAN KLIK DISINI

@kakoke.art
0821-4178-6950

SMPN 4 Surabaya

TINGKATKAN KOMPETENSI
BAHASA ASING BERSAMA UWIKA

Masalahnya, karena bahasa Inggris tidak setiap hari dipraktikkan dalam
kehidupan sehari-hari. Tak sedikit muncul ketakutan dan lemahnya mental apabila
terjadi kesalahan pelafalan atau tata bahasa, yang berujung ditertawakan oleh
orang-orang di sekeliling kita. Ini menjadi masalah sekaligus tantangan untuk...
>>Baca Selengkapnya..

Tentang Program

dan Alur Pendaftaran

Secara resmi, Universitas Widya Kartika telah membuka program sit in ‘CARE’ pada
bulan November 2020. Program sit in ini adalah program perkuliahan yang
mendukung sistem “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” dan dibuka GRATIS untuk
umum dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keterampilan. Siapapun
kamu Sobat Milenial, selain mahasiswa UWIKA tentu saja dipersilahkan untuk
mengikuti program sit in ini. Mulai adik-adik yang sedang menyelesaikan
pendidikan setara SMA/SMK/MA dan mempersiapkan diri untuk pendidikan tinggi,
lulusan SMA, lulusan Diploma, hingga para pegawai yang ingin meningkatkan...
>> Baca Selengkapnya..

Universitas Widya Kartika Surabaya memutuskan untuk menggelar
wisuda dalam jaringan (daring) atau online ditengah dunia yang
sedang menghadapi pandemi Covid-19. Wisuda secara online yang
diadakan pada hari Sabtu (12/12/2020) via Zoom dan disiarkan pula di
Youtube UWIKA. Meskipun wisuda tahun ini digelar secara daring,
sama sekali tidak mengurangi nilai-nilai dan ke khidmatan dari proses
wisuda. Pada wisuda daring ini dinilai lebih bisa dirasakan oleh para
wisudawan dan khususnya orangtua yang...
>>Baca Selengkapnya...

Semester gasal tahun ini, Universitas Widya Kartika mengadakan
berbagai rangkaian program kegiatan PERMATA SAKTI. PERMATA SAKTI
adalah salah satu program yg diselenggarakan oleh Ditjen Dikti melalui
Direktorat Pembelajaran dan Kebudayaan sebagai upaya penambahan
kompetensi dan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa serta
penguatan toleransi, cinta tanah air dan budaya yang diperoleh
melalui pertukaran mahasiswa kerjasama antar perguruan tinggi di
wilayah Indonesia.Culture Video Project, adalah..
>> 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...

PUSAT MEDIA DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS WIDYA KARTIKA

JL.Sutorejo Prima Utara II No.1, Surabaya (60113), Indonesia
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