a
s
n
e
L ik a

08.02
2021

t
r
a
K

Edisi 55

S
I
S
K
E
P
A
T
E
T

DITENGAH

PANDEMI

E-MAGAZINE UNIVERSITAS WIDYA KARTIKA UNTUK SOBAT MILENIAL INDONESIA

SAPA SOBAT MILENIAL
LEWAT LENSA KARTIKA

SUBSCRIBE
Universitas Widya Kartika

Halo Sobat Milenial, Gimana kabar? Wah nggak
kerasa udah bulan Febuari aja niiih, Semoga kita
semua selalu diberkahi kesehatan dan selalu mampu
berfikir positif. Karena inspirasi juga datang dari dalam
diri sendiri dengan berpikir positif. Ketika pikiran positif,
hal-hal baik akan terjadi.

INSTAGRAM
@infouwika

INFO PENDAFTARAN
0813.5659.4211

Lensa Kartika minggu ini akan banyak berisi kontenkonten kreatif yang diolah bareng-bareng sama anak
magang di UWIKA lho! Walaupun mereka masih
duduk di bangku SMA tapi patut kita contoh
semangatnya untuk terus belajar hal-hal baru. Yuk
langsung aja kita simak edisi ke-55 ini!
www.widyakartika.ac.id

INFO BEASISWA
DAN KONSULTASI

BIKIN VIDEO TIK TOK

JADI SUPER KEREN
NGGAK CUMAH JOGET-JOGET DOANG, MELATIH KREATIFITAS
BERMEDIA JUGA BISA LEWAT VIDEO TIK-TOK

Hal-hal yang perlu diperhatikan
KALAU KAMU MEMBUAT VIDEO TIK-TOK

follow akun

Anak milenial Indonesia, pasti sudah tidak asing
dengan Tik Tok yang menghadirkan fitur menarik di

Tik-Tok UWIKA

aplikasinya.

yuk guys!

mengetahui trik dan tips. Bagi kamu yang belum

@INFOUWIKA

Cara

mengeditnya

mudah,

jika

tahu, Tik Tok adalah sebuah jaringan sosial dan
platform video musik Tiongkok. Aplikasi tersebut
membolehkan para pengguna untuk membuat
video musik pendek. Agar ...
>>Baca Selengkapnya..

JENNIFER TJAHYADI, SMA FRATERAN

AKAN KEMBALI PERJUANGKAN MEDALI
TAHUN 2021 UNTUK INDONESIA
"Saya berharap bisa mengharumkan nama
Indonesia di ajang internasional"
Meski baru pertama kali tampil pada event internasional, remaja
kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 3 Agustus 2004 ini sudah mengukir
prestasi membanggakan. Pada Kejuaraan Wushu Junior Asia di
Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Bandar Seri Begawan,
Brunei Darussalam, anak pertama dari dua bersaudara pasangan
Heryanto/Mariani menyumbangkan satu medali perak (Dao Shu) dan
satu medali perunggu (Gun Shu) kelas B Putri. Tahun ini ia akan
melanjutkan perjuangan di Jakarta untuk persiapan kejuaraan dunia
maupun asia di 2021. Semangat Jennifer!

SMA 5 Jember : "Harmoni Sosial Budaya Jawa Timur"

MENANGKAN VIDEO KREATIF
TINGKAT JAWA TIMUR
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Provinsi Jawa Timur. Dalam kompetisi ini, SMA
Negeri 5 Jember meraih gelar Juara pertama
dan berhak atas trophy dari Gubernur Jawa
Timur, Khofifah Indar Parawansa karena video
kreatif

berjudul
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guru Ragil Susilo, M.Pd.
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Klik untuk menonton
video keren ini!

SMK 6 SURABAYA

RAIH EMAS PADA KOMPETISI NASIONAL
TAKLUKAN FESTIVAL
LOMBA KETRAMPILAN
SISWA NASIONAL (LKSN)
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diumumkan pada Malam Apresisasi dan
Penghargaan, Jumat, 23 Oktober 2020.
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PENYEMANGAT LULUSAN 2021
S A B T U

|

3 0 . 0 1 . 2 0 2 0

Koridor ide kali ini bersama Pak M. Isa Ansori, Dewan Pendidikan Jawa Timur dan Ibu Marini, Praktisi
pendidikan : Psikolog. 30 Januari pukul 09.00 pagi sangat menjadi pembelajaran bagi kita semua
karena saat pandemi seperti ini sangat banyak yang bertanya-tanya. Bagaimana saya bisa sukses?
Bagaimana saya bisa meyakinkan orangtua saya? Bagaimana saya bisa semangat untuk menggapai
cita-cita saya? dan apa gunanya prepare untuk masa depan? dan masih banyak lagi. Sudah sangat
banyak orang yang putus asa dan kehilangan harapan di saat pandemi seperti ini oleh karena itu
sangat penting jika kita membahas bagaimana kita mengenal diri kita sendiri dan semangat apa yang
kita punya. Bersama Ibu Ririn sebagai moderator dan Kak sisil sebagai MC yang akan membahas lebih
dalam tentang “Semangat Para Lulusan 2021”Disini para peserta yang ada dari beberapa sekolah di
ajarkan bagaimana cara kita untuk berpikir secara..
>>Baca Selengkapnya..

UPAYA MITIGASI BENCANA
FFEBUARI 2021 | KARYA SISWA MAGANG

Langkah Sembuhkan Luka Pasca Bencana Alam

Sumber gambar : detik.com

Banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan pada
awal tahun 2021, telah menelan banyak korban
jiwa dan menimbulkan berbagai macam kerusakan
di sejumlah tempat. Genangan masih terpantau
pada ketinggian 10 hingga 30 cm di beberapa
kabupaten, seperti Hulu Sungai Tengah, Banjar,
Hulu Sungai Selatan, dan Tanah Laut. Menurut
Badan

Meteorologi,

Klimatologi

dan

Geofisika

(BMKG) hujan berintensitas tinggi hingga ekstrem
terjadi pada kisaran tanggal 8 hingga 14 Januari
2021. Hal ini dipercaya sebagai faktor terbesar
pemicu banjir yang meluas di Kalimantan Selatan.
Sesuai dengan UU No. 24 tahun 2007 tentang
penanggulangan..
>>Baca Selengkapnya...

APAKAH BANJIR KARENA
CURAH HUJAN?
Dikutip dari Kompas.com,
Ahli Hidrologi dan
Geografi Pramono Hadi
mengatakan, maraknya
banjir di Indonesia salah
satunya akibat pengaruh
iklim periodik La Nina
dan topografi.

Tahukah kamu, kita bisa menebak

KEPRIBADIAN
DARI CARA

MakanBakso

Tipe kepribadian seseorang ternyata bisa dilihat dari makanan favorit

hingga cara makannya lho! Belum lama ini sempat viral di media sosial
Twitter,

sebuah

berdasarkan
seseorang

foto

cara

yang

makan

berdasarkan

menampilkan

bakso.

cara

Ada

makan

kepribadian

sekitar

baksonya.

5

tipe
Ada

seseorang
kepribadian

yang

makan

mienya lebih dulu, makan bakso kecil, hingga menyeruput kuahnya.
Kira-kira kamu yang mana?

MAKAN
MIENYA
DULU

Banyak

orang

makan

bakso

dengan

menyantap

mienya

terlebih dahulu. Biasanya mereka ingin menyisihkan baksonya
untuk dimakan terakhir. Mereka yang makan bakso dengan
cara ini dinilai memiliki tipe kepribadian yang penuh kehatihatian. Mereka juga digambarkan sebagai sosok yang manja
dan sangat perhitungan.

MAKAN
BAKSO
BESAR
DULU

Ada
yang

juga

cara

besar

makan

terlebih

bakso

dahulu.

dengan

Bakso

melahap

besar

ini

bakso

biasanya

berisikan satu telur ayam utuh, cincangan daging, urat,
cabai,

atau

keju

mozarella.

Tipe

kepribadian

orang

berdasarkan cara makan ini dinilai sebagai sosok yang
cuek. Mereka juga melakukan hal yang spontan, to the
point, ambisius, nyebelin, tapi tetap ngangenin.

MAKAN
BAKSO
KECIL
DULU

Satu porsi bakso tak hanya berisikan bakso besar saja,
tapi juga ada bakso yang ukurannya kecil. Banyak orang
memilih cara makan bakso dengan melahap yang kecil
dulu. Orang seperti ini dinilai sangat menyukai kejutan.
Mereka juga sosok yang penyabar tapi mudah ditebak.

Cara

SERUPUT
KUAH
BAKSO
DULU

makan

bakso

dengan

juga

sering

dilakukan.

dahulu

mengecek
barulah

rasa

kuah

ditambahkan

kepribadian

orang

menyeruput

kaldunya.
saus,

Biasanya
Jika

cara

dan

terlebih

mereka

rasanya

sambal,

berdasarkan

kuah

kurang
kecap.

makan

ini

ingin
pas
Tipe

disebut

sangat menyukai petualangan. Mereka juga menyukai hal
baru, romantis, jago merayu, dan sangat perasa.

LANGSUNG
TAMBAHKAN
SAMBAL

Pecinta pedas pasti sering melakukan ini sebelum makan
bakso.

Tanpa

mencoba

kuahnya,

biasanya

mereka

langsung meracik bakso dengan saus dan sambal pedas.
Tipe

orang

dengan

cara

makan

bakso

ini

biasanya

cenderung cerewet. Mereka juga mudah tersinggung dan
kecewa.

Kalo dimakan semua barengan sama mangkuknya kira-kira
kepribadiannya gimana ya guys? hahahaha yah jadi pengen
mam bakso :(

Sobat Milenial pasti pernah denger kalimat ‘problem solving’ Kalau
dilihat dari artinya yaitu pemecahan masalah. Disadari atau tidak,
pemecahan masalah itu sangat berkaitan dengan kehidupan seharihari dan ternyata ini merupakan kemampuan yang sebaiknya dimiliki
oleh setiap orang apapun profesinya. Problem Solving digadanggadang menjadi softskill yang sangat dibutuhkan di era seperti ini.
Apakah dirimu termasuk orang yang memiliki ‘problem solving’ yang
baik? Nah.. Berikut ini akan dijelaskan lebih detail mengenai seluk beluk
problem solving. Baca Selengkapnya dengan klik halaman ini!
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SEBUAH CERITA PENDEK

MATAHARI

Ada segerombolan anak yang sedang bermain di tepi danau. Mereka pun melihat
segerombolan angsa, mereka kemudian berusaha menangkap angsa-angsa itu dan
mencabuti bulu mereka. Anak-anak itu pun bergurau ingin terbang dengan menggunakan
bulu angsa-angsa itu. Tak lama, lewat lah seorang kakek renta dengan tongkatnya; Kakek
itu memanggil anak-anak itu kemudian menceritakan kisah mengenai dua orang
bersaudara yang dulu sangat miskin, yang bahkan tak mampu makan dengan teratur dan
sehat, namun memiliki mimpi untuk terbang ke langit dan menyentuh matahari.
Ada pada suatu hari yang terik, sang kakak yang sedang duduk di pinggir danau mendapat
ide untuk terbang ketika dua bola matanya melihat sekelompok mahluk ternak bernama
angsa. Di ajaknya sang adik ke danau itu untuk menangkap angsa-angsa itu. Mereka mulai
mencabuti bulu angsa-angsa itu dan mulai merakit bulu-bulu itu membentuk sayap
raksasa dengan ranting pohon dan akar tanaman sebagai pengikat. Ketika mereka merasa
kurang akan bulu angsa, mereka mulai mencuri angsa dari warga-warga lain. Mereka terus
merakit dua pasang saya, siang dan malam. Hingga pada suatu ketika seorang warga yang
kehilangan banyak angsa memergoki mereka, kemudian memanggil warga-warga lain dan
mengarak dua bersaudara itu menuju penjara desa yang terletak di menara tinggi sembari
mengolok mimpi dua bersaudara itu untuk terbang.

Warga kira kakak beradik itu akan berhenti merakit sayap; Para warga berpikir bahwa terbang
adalah hal yang mustahil, namun kakak-beradik itu tetap merakit sayap meski mereka kedinginan
dan kelaparan. Hingga pada suatu malam sang kakak sudah hampir menyerah. Sang adik yang
melihat kakaknya hampir menyerah marah, “Kakak! Jangan menyerah! Mari terbang dan buat
para warga meminta maaf karena menghina mimpi kita!” Sang kakak pun kembali semangatnya.
Kakak beradik itu kembali merakit sayap hingga matahari memunculkan diri; Di saat hanya
segelintir warga yang sudah bangun untuk memulai aktifitas mereka, kedua bersaudara itu
berbahagia karena sayap-sayap mereka sudah jadi.
Mereka pun bersiap terbang keluar dari penjara desa, namun sang kakak berbicara kepada sang
adik, “Adikku, janganlah kau terbang terlalu dekat dengan matahari dan ikutilah aku selalu.”
Namun sang adik tidak mendengarkan ucapan kakaknya. Sang adik sudah terlanjur marah
kepada orang-orang desa yang mengolok-ngolok mimpinya. Mereka pun terbang ke langit. Sang
kakak dengan segera mendarat dengan aman di daratan, namun sang adik masih ada di langit,
terbang bebas sembari tertawa, kemudian menukik turun ke pemukiman penduduk: Mengolokngolok para warga yang pernah mengolok mimpinya. Ia pun berseru kepada mereka, “Lihat lah
aku! Aku sudah seperti dewa! Aku terbang sementara kalian berjalan dengan dua kaki, hahaha!
Sekarang aku akan menyentuh matahari dan menjadi dewa!”
Maka terbang lah sang adik mendekati matahari pagi. Sesampainya ia di ufuk timur, senyum
kebangaan dirinya langsung jatuh bersamaan dengan dirinya. Sayapnya ternyata telah terbakar
dan menjadi abu, sayapnya tidak berfungsi lagi, dan ia pun hanya mengepakan kedua lengannya
yang kosong. Sang adik pun jatuh dari langit dan tenggelam di lautan. Sang kakak pun menangisi
kematian adik nya dan melarang siapapun mengikuti jejak mereka untuk terbang ke langit dan
menyentuh matahari. Sang kakak pun tetap hidup, berkeluarga, dan berbahagia bersama anakanak dan cucu-cucunya.
Di akhir kisah, kakek renta itu berpesan kepada anak-anak itu untuk tidak menyaikiti angsa
dan melupakan keinginan untuk terbang. Kakek itu tidak ingin kejadian yang sama yang terjadi
pada adiknya terulang.
TAMAT.
Cerita oleh: chaesorbits on wattpad.

Tentang Program

dan Alur Pendaftaran

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!

APA KATA MEREKA
TENTANG PROGRAM
SIT IN DI UWIKA?

Pers telah menjadi ruang informasi publik yang lapang dan
menjadi rujukan atas informasi yang benar
Terima kasih pers Indonesia.

BINGUNG CARI
TEMPAT MAGANG?
Anak Milenial sekarang pasti pengennya cari yang fleksibel,
bisa kerja dimana aja, trus bisa belajar ilmu-ilmu yang
'kekinian', ya kan?

Prof. Dr. Ir. Kustamar, M.T.

Rektor Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang

Prof. Firmanzah, Ph.D.

Rektor Universitas Paramadina Jakarta

Segenap Keluarga Besar
Universitas Widya Kartika Surabaya
Turut Berduka Cita Atas Berpulangnya
Rektor ITN Malang dan Rektor Paramadina Jakarta

PUSAT MEDIA DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS WIDYA KARTIKA

JL. Sutorejo Prima Utara II No.1, Surabaya (60113), Indonesia
Phone : +6231.5922403 - Email : info@widyakartika.ac.id

