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Halo Sobat Milenial, Bagaimana kabarnya?
Minggu-minggu terakhir ini bisa kita rasakan
bahwa cuaca tak menentu. Siang panas.. eh
sorenya hujan deras. Saat kita memasuki
musim penghujan, Jadi harus tetap jaga
kesehatan ya. Lensa Kartika hari ini
'mengcapture' berbagai prestasi sekolah-
sekolah yang inspiratif dan juga ada berbagai
fakta yang menarik untuk di simak. Ideal buat
nemenin Sobat Milenial yang lagi #dirumahaja
Yuk langsung kita simak!

https://www.widyakartika.ac.id/site/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCfdzBT8HH-4y21nMV12gOhA
https://instagram.com/infouwika?igshid=o52w8vxco6ua
https://api.whatsapp.com/send?phone=6281356594211&text=Halo+UWIKA
https://api.whatsapp.com/send?phone=6281356594211&text=Halo+UWIKA
https://www.widyakartika.ac.id/site/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCfdzBT8HH-4y21nMV12gOhA
https://instagram.com/infouwika?igshid=o52w8vxco6ua
https://api.whatsapp.com/send?phone=6281356594211&text=Halo+UWIKA
https://api.whatsapp.com/send?phone=6281356594211&text=Halo+UWIKA


ERUPSI GUNUNG SEMERU

INDONESIA DIHADAPKAN RISIKO
MULTI BENCANA
S e p a n j a n g  T r i w u l a n  P e r t a m a  2 0 2 1

LONGSOR DI  SUMEDANG,
JAWA BARAT

Tanggal 9 Januari longsor terjadi di Desa
Cihanjuang, Kec. Cimanggung, Kab.
Sumedang, Jawa Barat. Longsor terjadi
dua kali, di mana longsor pertama terjadi
pada pukul 16.00 WIB dan longsor
susulan terjadi pada pukul 19.00 WIB.

GEMPA BUMI DI  MAJENE,
SULAWESI BARAT

Jumat (15/01) dini hari gempa berkekuatan
6,2 magnitudo mengguncang wilayah
Majene, Sulawesi Barat. Sedikitnya 84
orang meninggal dunia dan lebih dari
1.000 orang mengalami luka-luka dalam
peristiwa ini. 

BANJIR DI  KALIMANTAN
SELATAN

Sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan
terendam banjir dengan ketinggian 2 –
3 meter. Adapun wilayah yang
mengalami banjir antara lain Kab.
Banjar, Kab. Tanah Laut, Kab. Hulu
Sunga Tengah, dan Kab. Tabalong.

Gunung Semeru di Jawa Timur memuntahkan Awan Panas
Guguran (APG) pada Sabtu (16/01) sore pekan lalu, yang
meluncur sejauh lebih kurang 4 kilometer disertai guguran
lava pijar dengan jarak luncur 500-1.000 meter dari Kawah
Jonggring Seleko ke arah Besuk Kobokan. Demikian data Pusat
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). 
 Masyarakat atau wisatawan diimbau agar tidak melakukan
aktivitas dalam radius 1 km dari kawah dan jarak 4 km arah
bukaan kawah di sisi selatan-tenggara. Masyarakat juga
diimbau agar mewaspadai awan panas guguran, lava pijar, dan
lahar dingin di sepanjang aliran sungai yang berasal dari
puncak Gunung Semeru.



VIDEO VIRAL DI  KALSEL MENGINGATKAN
PUBLIK,  BINATANG SAMA-SAMA BUTUH
EVAKUASI SAAT BENCANA. 
J a n g a n  k h a w a t i r ,  p e m e r i n t a h  d a n  o r g a n i s a s i  p e n c i n t a
h e w a n  s i a p  m e m b a n t u  u p a y a  e v a k u a s i  t e r s e b u t .

Sekelompok masyarakat terdampak banjir Kalimantan Selatan
(Kalsel) dalam video yang viral masih menyisihkan waktu dan
tenaga menolong hewan-hewan di sekitarnya. Dalam video yang
diabadikan akun TikTok L Cats Family (@lndshr), tersebar video
evakuasi kucing yang coba dijemput menggunakan perahu.
Dalam video tersebut, diperlihatkan proses keliling mencari
hewan, menyelamatkannya, dan mengumpulkannya di sebuah
tempat pengungsian untuk dirawat kemudian. Video
mengharukan ini langsung mendapat perhatian pengguna TikTok
dan sudah diputar 1,5 juta kali di platform tersebut.

Hubungan masyarakat Indonesia dengan kucing memang sakral,
wajar apabila kejadian semacam ini bukan kali pertama terjadi.
Pada banjir tahun baru 2020 di Jabodetabek. Beredar berbagai
foto masyarakat yang terekam sedang menyelamatkan binatang,
khususnya para kucing-kucing malang.

k a t a  A m i r u d d i n ,  S a l a h  s a t u
t e a m  p e n y e l a m a t  k u c i n g .

Hari pertama
banjir saya

membereskan
rumah dan
meletakkan

barang di tempat
tinggi. Saat itu,

kucing-kucing ini
sudah naik ke atap
karena air sudah

mengelilingi
rumah. Hari

kedua, air makin
naik. Saat itu lah

saya ambil
keputusan untuk
selamatkan dan

pindahkan kucing
ke tempat yang

lebih aman,

J a n u a r i  2 0 2 1

Beberapa foto viral lain di
tengah bencana banjir Kalsel.
Ada seorang bapak yang
menggendong tiga kucing
sekaligus, ada juga yang
menggunakan ember sebagai
wadah menampung kucing
menyusuri banjir. Ditambah,
pemerintah juga turut terlibat
dalam evakuasi kucing lewat
Dinas Ketahanan Pangan,
Kelautan, dan Pertanian (KPKP) 



STRUKTUR GALAKSI TERNYATA
MIRIP OTAK MANUSIA
Halo Sobat Milenial.. ada fakta unik tentang otak kita lho.

Sadar nggak sih, kalo kamu sadar ternyata struktur galaksi

di alam semesta mirip otak manusia! Pada jarak yang sangat

jauh, galaksi diatur dalam struktur filamen, node, dan void

yang secara kolektif dikenal sebagai jaring kosmik. Di

dalam otak manusia, neuron juga diatur dalam jaringan

filamen dan node. Kemiripan ini telah lama membuat

penasaran para ilmuwan, seniman, dan masyarakat umum.

Sekarang, penelitian baru yang diterbitkan di Frontiers in

Physics menunjukkan kedua sistem itu jauh lebih mirip dari

yang kita duga, dilansir di IFL Science, Rabu (18/11).

"Ilmuwan fokus pada
dinamika jaringan
untuk melihat
kesamaan otak dan
galaksi"

FAKTA TENTANG OTAK
Manusia dan Alam Ternyata Serupa!



Peneliti juga

menemukan

kemiripan antara

komposisi otak

dengan komposisi

alam semesta.

Otak terdiri dari

sekitar 77 persen

air, sedangkan

alam semesta 72

persennya adalah

energi gelap.

Karya ini tidak menyatakan

bahwa kita memiliki alam semesta

di tengkorak kita atau bahwa

kosmos adalah otak raksasa.

Sebaliknya, ini berfokus pada

properti dinamika jaringan.

Dua peneliti Italia, seorang

astrofisikawan dan ahli bedah

saraf, melakukan penelitian untuk

melihat apakah kesamaan visual

memiliki hubungan yang lebih

dalam. Neuron dan galaksi adalah

sistem yang sangat berbeda yang

mengatur dirinya sendiri menjadi

struktur besar, yang menurut

penelitian tim dibentuk oleh

prinsip dasar yang serupa.

Para peneliti menemukan bahwa

jaringan saraf otak kecil pada

skala antara 1 dan 100 mikron

diatur dengan cara yang mirip

dengan jaringan kosmik pada

skala antara 5 juta dan 500 juta

tahun cahaya. Penemuan tersebut

tentunya menggelitik. Meskipun

skala yang sangat berbeda dan

kekuatan fisik yang berbeda

membentuk jaringan, mereka

mengaturnya dengan cara yang

sama. Pertanyaan selanjutnya

adalah bagaimana ini bisa terjadi?

Kita belum punya jawaban untuk

itu. Baik alam semesta maupun

otak kita tetap misterius. 



Lensa Polling Berhadiah
K H U S U S  B U A T  T E M E N - T E M E N  Y A N G  M A S I H  S E K O L A H  ( S M A / S M K )

P E M B A C A  S E T I A  L E N S A  K A R T I K A  

LHO YA
SENENG
DONG!

Bagaimana tanggapan kamu?

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NADIEM MAKARIM MENGUMUMKAN UJIAN

NASIONAL (UN) AKAN DIHAPUS PADA 2021

SAYA
 MALAH 
SEDIH

INI ADALAH KUIS POLLING BERHADIAH LANGSUNG
PULSA/SALDO OVO TOTAL RP 300K YANG AKAN DIUNDI DAN
PEMENANGNYA DIUMUMKAN PADA LENSA KARTIKA EDISI 55
SELANJUTNYA. KLIK POSTINGAN INI UNTUK IKUTAN!

#JAWABAJA
#GIVEAWAYLENSA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX4iO9FeCNCEczjuJRK6b-C9LN_VgRWeCEVrx9kIw6m2Si3A/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX4iO9FeCNCEczjuJRK6b-C9LN_VgRWeCEVrx9kIw6m2Si3A/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX4iO9FeCNCEczjuJRK6b-C9LN_VgRWeCEVrx9kIw6m2Si3A/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX4iO9FeCNCEczjuJRK6b-C9LN_VgRWeCEVrx9kIw6m2Si3A/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX4iO9FeCNCEczjuJRK6b-C9LN_VgRWeCEVrx9kIw6m2Si3A/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX4iO9FeCNCEczjuJRK6b-C9LN_VgRWeCEVrx9kIw6m2Si3A/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX4iO9FeCNCEczjuJRK6b-C9LN_VgRWeCEVrx9kIw6m2Si3A/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX4iO9FeCNCEczjuJRK6b-C9LN_VgRWeCEVrx9kIw6m2Si3A/viewform?usp=pp_url


KOLABORASI JURNALISTIK
SMAKSTA DI TENGAH PANDEMI

S M A K  S T .  S T A N I S L A U S  

Hai teman - teman! Sebelum masuk topik

pembicaraan, tahukah kalian apa itu

jurnalistik? yup, kata ini sudah tidak asing di

telinga kita bukan? Jurnalistik adalah

kegiatan menulis, menganalisis dan

melaporkan kejadian berdasarkan fakta

kepada publik. Tapi, bagaimana jika kita

mengawali jurnalisme di tengah pandemi

covid 19? Bukankah ini merupakan

tantangan yang baru bagi jurnalis? Maka dari

itu, saya menyebutnya kolaborasi jurnalistik

di masa pandemi. Tapi, bagaimana nih

dengan kegiatan jurnalistik SMAK Santo

Stanislaus di tengah pandemi? Apakah

mereka menemukan cara baru dalam

berjunalistik? Dan apa sajakah tantangan

yang harus dihadapi? Ingin mengetahui lebih

lanjut, yuk tetap baca artikel kami yaaa.  

Jurnalistik merupakan salah satu

ekstrakurikuler di pilihan SMAK Santo

Stanislaus, yang selalu diadakan setiap hari

senin. Cukup banyak para siswa siswi yang

tergabung dalam ekstrakurikuler ini. Kami

saling menyapa, berkomunikasi dan bekerja

sama secara virtual. Tentu, ini merupakan hal

baru sekaligus tantangan bagi kami. Tak lupa

juga, dalam kegiatan jurnalistik ini juga ada

pembina nya lohh, panggil saya namanya Mam

Indah Bintari. Pembina kami adalah orang

yang luwes dan mempunyai banyak ide,

sehingga dapat menginspirasi kami dalam

mengerjakan kegiatan ....

                                         >> Baca Selengkapnya..
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In this month's
special issue:

Parent Association Meetings - 3

BORONG KEMENANGAN

SMKK MATERAMABILIS SURABAYA

Raih Juara Umum Nasional

Situasi pandemi Covid-19 ternyata tidak menurunkan
semangat anak bangsa untuk mengukir prestasi siswa-
siswi SMKK Mater Amabilis Surabaya. Mereka meraih
berbagai penghargaan tingkat nasional di bidang
pariwisata bertajuk “Harmoni Budaya dalam Pariwisata
Kreatif” UGM Yogjakarta secara daring. Juara Pertama
Cabang lomba Cerdas Cermat Pariwisata diraih oleh
Ferio Ivan Mulyono, Cabang lomba Bahasa Inggris Juara III
diraih oleh Eugenia Chresentia P, sedangkan Juara ke II
Cabang lomba Guiding diraih oleh Grabielle Juvito W.
Berkat mereka, SMK K MATER AMABILIS SURABAYA meraih
JUARA UMUM dan mengalahkan puluhan sekolah se-
Indonesia di ajang olimpiade yang berlangsung pada
tanggal 16-18 November 2020 ini. Wahh diborong semua,
patut kita contoh  gregetnya nih guys!

Kalahkan puluhan sekolah se-Indonesia

OLIMPIADE PARIWISATA



KREATIF KEMBANGKAN  
POTENSI SISWA

SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo

J A N U A R I  2 0 2 1 ,  S E K O L A H  K R E A T I F

P A N D E M I  T A K

H A L A N G I  M E R E K A

U N T U K  B E R P R E S T A S I

Jangan main main dengan cewek
yang satu ini, Seorang finalis
"Nasional Asia Kakehashi" Ainur
Rofiatus Sya'diyah adalah siswi
kelas XI-Farmasi Klinis dan
Komunitas SMK Sepuluh Nopember
Sidoarjo seorang atlet Karate
dengan menyandang  juara ke 2
Karate tingkat Provinsi. Sedangkan
temannya Siti Nur Wachida jago dari
perencanaan hingga pemasaran
bisnisnya, ia memenangkan
penghargaan lima besar "Pemilik
Bisnis Terbaik" dalam ajang
Seamolec 2020 tingkat nasional.

Kebutuhan akan teknisi sekolah menengah atau
madya sangat besar di bidang industri, baik di
dalam maupun di luar negeri. SMK Sepuluh
Nopember menggandeng beberapa mitra untuk
berpartner dan diwujudkan dalam Worksop
Pengembangan start up bisnis. Setelah workshop
mereka juga mengadakan pameran hasil karya
peserta didik dan start up Bisnis yang bekerjasama
dengan UD. Halimaa dan PT. BPR Buduran
Deltapurnama untuk memberikan pengetahuan
dan keterampilan tambahan tentang pembuatan
kosmetik dan pemasarannya khususnya di era
pandemi ini.  "Sementara ini masih pemakaian
internal, untuk ke depannya akan kami pasarkan
untuk umum. Sekarang masih dalam proses
pengurusan ijin." Kata Bu Citra, Kepala
kompetensi keahlian farmasi industri SMK
Sepuluh Nopember.

Foto : Ainur (berkerudung hitam) dan Siti
Nur (berkerudung pink)



Bahasan yang rinci tentang 'Tren' game online di SMKN 2 Buduran tentang berkarir
sebagai seorang atlet esport yang tidaklah mudah. Dibutuhkan attitude yang baik,
konsisten dalam menjalani profesi ini, kerja cerdas, pandai dalam manajemen waktu,
pula diperlukan peralatan yang mendukung (internet dan device).  Berada di titik di
mana Ivan berdiri saat ini pun telah melalui banyak sekali perjuangan,Terkadang kita
harus nge-push diri dan berusaha agar dapat dikenal orang dan bermanfaat bagi
mereka, maka kita akan memiliki value yang meningkat pula. Ivan sebagai pro player
salah satu E-Sport di Jakarta memberikan saran bagi para pelajar bahwa jika merasa
mempunyai bakat atau ingin menghabiskan waktu untuk bergelut di dunia
esport, minimal selesaikan dulu pendidikan jenjang menengah atas ini dengan
sebaik-baiknya, “Jangan setengah-setengah kalau ingin masuk ke esport, karena dunia
esport itu kejam, sama halnya...

                                                                                             >> Klik Untuk Baca Selengkapnya...

GAME ONLINE, Kita Dengar Kata

Para Pelajar SMKN 2 Buduran

Sidoarjo dan Pro Player
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Siapa disini nonton drama Korea Start Up yang baru saja tamat
beberapa minggu yang lalu. Kira-kira kamu team Nam Do San apa
Han Ji Pyeong nih? Meski sudah selesai, masih ada beberapa hal yang
bisa kamu pelajari dari para karakter di drama tersebut, salah satunya
Nam Do San yang bekerja sebagai seorang programmer. Kalau kamu
memiliki keinginan untuk menjadi programmer, kamu bisa
menjadikan karakter Nam Do San sebagai inspirasimu. Sama seperti
Nam Do San, dengan menjadi seorang programmer, bisa dibilang
kamu akan memiliki prospek karier yang ...

                                                                                 >>Baca Selengkapnya...
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Salah satu ciri jelas dari lowongan kerja bodong adalah pemberian
iming-iming gaji tinggi sekalipun kamu masih fresh graduate.
Sementara, gaji tinggi tersebut sangat tidak relevan dengan
kemudahan syarat bagi pelamar. Misalnya, tidak diperlukan
pengalaman kerja, tidak ada batasan pendidikan, bahkan usia
bebas. Kamu wajib waspada jika menemukan lowongan semacam
ini. Daripada membeli kucing dalam karung, lebih baik kamu...

                                                                         >>Baca Selengkapnya..

https://www.instagram.com/p/CKTGB-RsCYF/
https://www.widyakartika.ac.id/site/01-02/
https://www.widyakartika.ac.id/site/01-02/
https://www.widyakartika.ac.id/site/01-02/
https://www.widyakartika.ac.id/site/01-02/
https://www.instagram.com/p/CKTGB-RsCYF/
https://www.widyakartika.ac.id/site/01-02/
https://www.widyakartika.ac.id/site/01-02/
https://www.widyakartika.ac.id/site/01-02/
https://www.widyakartika.ac.id/site/01-02/


Pada zaman dulu kala sebelum kuliah ‘full online’, ada satu fenomena sosial
yang muncul di lingkungan kampus, yaitu terbentuknya satu genk mahasiswa
yang suka uring-uringan tiap hari dan punya hobby ngumpul bareng yang
kerjaannya tidak lain adalah mengeluh… Yap! Mengeluh sepanjang hari tentang
kuliah-nya ngobosenin, dosen X galak, tugas banyak banget, kuis dadakan,
ujian bentar lagi, dan lain lain… Lucunya, ternyata genk semacam ini kerap
muncul di hampir setiap jurusan. Kalau boleh di namain, mungkin paling
gampangnya genk ini disebut “Genk Mahasiswa Galau Karena Salah Jurusan”.
Coba deh nanti kalo Sobat Milenial udah duduk di bangku kuliah, kemungkinan
besar Sobat Milenial bakal...

                                                                                           >>Baca Selengkapnya...
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Secara resmi, Universitas Widya Kartika telah membuka program sit in ‘CARE’
Batch ke II pada bulan Januari 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 diri sangat disarankan mengikuti program ini. Ada
sebanyak 16 mata kuliah unggulan Universitas Widya Kartika yang bisa diambil.  Tunggu
apa lagi yuk cek keunggulanya dan gabung!

Tentang Program

dan Alur Pendaftaran
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lppm@widyakartika.ac.id
lINFO SELENGKAPNYA

/ Yoga Alif - 0822.2654.1245yoga.alif@gmail.com

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. 

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

Pentingnya Mendaftarkan Merek
Merek Menjadikan Bisnis Anda Maju





Visit our Outlet at TBMO Merr, Surabaya @semestasilkydrink.sby



http://bit.ly/koridoride28
http://bit.ly/koridoride28




P U S A T  M E D I A  D A N  K O M U N I K A S I  
U N I V E R S I T A S  W I D Y A  K A R T I K A

JL.Sutorejo Prima Utara II No.1, Surabaya (60113), Indonesia
Phone : +632.31.5922403 - Email; humas@widyakartika.ac.id


