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   Puji syukur bagi-Mu Tuhan seru sekalian alam karena selama empat puluh
tahun ini kasih dan penyertaan-Mu sungguh kami rasakan. Rasa itu semakin
kuat di saat kami harus melewati jalan terjal dan berliku. Selama empat
puluh tahun ini pulalah Universitas Katolik Widya Karya Malang telah
berpartisipasi dalam  ikut mencerdaskan anak bangsa. Totalitas pengabdian
dan pelayanan segenap pimpinan, dosen, serta tenaga kependidikan telah
menghadirkan NARASI KASIH bagi siapa pun yang pernah menjadi atau
sedang menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Katolik Widya Karya.
NARASI KASIH tersebut antara lain tergambar lewat kesaksian orang tua alumni/mahasiswa,
alumni, dosen yang masih aktif maupun yang sudah purna, dan juga para mahasiswa yang
sedang menempuh pendidikan.
    Zaman terus berubah. Siapa yang tidak mau ikut berubah akan hilang dalam pusaran zaman.
Untuk itu, demi memenuhi tuntutan hidup di zaman yang serba digital ini, Puji Tuhan, pada
tahun 2022 Universitas Katolik Widya Karya Malang berhasil membuka Prodi baru yaitu Prodi S1
Sistem Informasi dengan konsentrasi E-Commerse. Profil lulusan dari prodi yang baru ini
adalah (1) E-commerce application developer  (mobile & web): lulusan akan memiliki kemampuan
untuk mendesain aplikasi dan membuat aplikasi startup, baik mobile maupun web; (2) Business
process & system analyst: lulusan yang memiliki kemampuan dalam menganalisis sistem bisnis
dan menemukan peluang untuk ikut meningkatkan kinerja bisnis, efisiensi dan produktivitas
melalui penggunaan teknologi informasi yang tepat; (3) Technopreneur: lulusan siap menjadi
pengusaha baru yang mendukung ekonomi kreatif lokal, mampu mengorganisasikan,
merancang, membangun, mengembangkan kemampuan dalam
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bidang kewirausahaan yang berbasis Information and Communication Technology; 4) Business
Data Analyst: lulusan yang memiliki kemampuan dalam melakukan analisis data dan
implementasi dari big data  dalam menunjang kegiatan bisnis. Kiranya kehadiran Prodi yang
baru di Universitas Katolik Widya Karya Malang ini semakin mengokohkan eksistensi kampus
tercinta ini dalam ikut mempersiapkan anak-anak bangsa yang kreatif, mandiri, dan
berkarakter.

   Pada kesempatan ini saya mengundang dan mengajak segenap civitas akademika, pengurus
Yayasan PTK Adisucipto, para alumni, pemerhati pendidikan, pemerintah, pihak swasta dan
semua pihak yang peduli dengan masa depan bangsa dan negara ini untuk bersatu padu
dalam menciptakan bonum commune. Sekecil apa pun kontribusi itu, selama dipersembahkan
dengan segenap hati, tentu akan bisa menciptakan NARASI KASIH. Kiranya  segala niat baik
kita senantiasa mendapat berkat dari Tuhan sehingga bisa menjadi tanda kehadiran Allah
sendiri di muka bumi ini.

   Dirgahayu Universitas Katolik Widya Karya Malang di usia yang ke-40 ini. Semoga senantiasa
dalam naungan berkat dan kasih Tuhan dalam ikut mengembangkan iman dan ilmu di dunia
ini.

Malang, 20 Agustus 2022
Rektor Universitas Katolik Widya Karya Malang,

 
Fr. Dr. Klemens Mere, S.E., M.Pd., M.M., M.H., M.A.P., M.Ak., BHK



   Thomas Aquinas sering juga disebut Thomas dari Aquino (Bahasa Italia : Thomas
d'Aquino) adalah salah seorang dari santo yang dikenal cerdas dan juga merupakan
seorang ahli filsafat dan teologi ternama dari Italia. Ia lahir di Roccasecca, Italia, 28 Januari
1225 dan meninggal di Fossanova, Italia, 7 Maret 1274. Namanya semakin dikenal setelah
membuat sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen dalam karya-
karyanya.
   Thomas Aquinas lahir dalam keluarga bangsawan Aquino. Pada umur lima tahun
Thomas Aquinas diserahkan ke Biara Benedictus di Monte Cassino agar dibina untuk
menjadi seorang biarawan. Setelah sepuluh tahun berada di Monte Cassino, ia kemudian
dipindahkan ke Naples. Di sana ia belajar mengenai kesenian dan filsafat. Selama di sana
ia juga mulai tertarik pada pekerjaan kerasulan gereja dan mulai tertarik untuk
bergabung dengan Ordo Dominikan, sebuah ordo yang sangat dominan pada abad itu.
Namun keinginannya tidak direstui oleh orang tuanya.
   Dengan tekad yang kuat dan cobaan yang berat, akhirnya Thomas Aquinas bisa
menjadi Ordo Dominikan. Sebagai anggota Ordo Dominikan, Thomas Aquinas dikirim
belajar di Universitas Paris, sebuah universitas yang terkemukan pada masa itu. Ia belajar
di sana selama tiga tahun. Di sinilah ia berkenalan dengan Albertus Magnus yang
memperkenalkan filsafat Aristoteles kepadanya. Filsafat Aristoteles ini sangat
berpengaruh terhadap karya-karyanya dan akhirnya membuat pemikiran Aristoteles
dapat diterima oleh Gereja. Thomas Aquinas juga dikenal rajin berdoa.

SEJARAH THOMAS AQUINAS*)
(Pelindung Universitas Katolik Widya Karya Malang)
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Sebagian besar waktunya digunakan untuk berdoa, mengajar dan manulis. Ada yang
mengatakan, bahwa kepandaian Thomas Aquinas yang mengagumkan itu bukan karena
kejeniusannya, melainkan karena ketekunannya berdoa.

Selain itu, ia juga dikenal sederhana, rendah hati, dan takwa
pada Allah. Setelah melewati serangkaian studi, pada akhirnya
Thomas Aquinas ditahbiskan menjadi imam di Cologna.
Semenjak itu hubungannya dengan Allah menjadi semakin
mesra dan terlihat devosinya yang besar terhadap Sakramen
Mahakudus. Selanjutnya ia diminta untuk mengajar di Paris.
Setelah 4 tahun mengajar di sana, ia mendapat gelar professor.
Pada saat itu ia sudah melampaui Albertus Magnus,
pembimbingnya.
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Ia melanjutkan pengajaran dan menulis karya-karya teologi dan filsafat dengan karya
terbesarnya Summa Theologiae. Thomas Aquinas meninggal pada 7 Maret 1274 pada
usia 49 tahun di biara Fossanuova karena sakit yang mendadak. Santo Thomas Aquinas
dikanonisasi pada tahun 1313. Dan pada masa St. Pius V, beliau memberinya gelar
pujangga Gereja. Paus Leo XIII menyatakannya sebagai pelindung seluruh universitas,
fakultas, dan sekolah-sekolah pada tahun 1880.

Hari Perayaan : 28 januari
*) dirangkum dari beberapa sumber
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sebuah forum yang kemudian berdiri secara formal dengan nama
ASKAM (Aksi Sosial Katolik Malang). ASKAM inilah yang kemudian
mengusulkan berdirinya Perguruan Tinggi Katolik di Malang. Jalan
yang ditempuh adalah menggandeng Yayasan Atmajaya Jakarta
untuk mendirikan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Cabang
Malang. Usaha ini berhasil dengan baik dan pada tanggal 10
Agustus 1964 universitas ini resmi berdiri. Pada awal berdirinya
membuka 4 (empat) fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas
Teknik, Fakultas Hukum, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan. Rektor pertama adalah Prof. Dr. G. Harjoko, O.Carm.,
dan Ketua Yayasan PTK Adisucipto adalah Mayor F.X. Sutrisno. 

Narasi Kasih

Universitas Katolik Widya Karya Malang adalah lembaga
pendidikan yang bertumbuh melalui perjuangan, yang
diawali dari respon atas situasi politik yang memanas pada
tahun 1964. Beberapa wakil pemuda, mahasiswa, sarjana,
serta partai politik Katolik di Kota Malang membentuk 

SEJARAH SINGKAT UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG

Masa-masa perkembangan (transisi ekonomi 1965-1970) menjadi salah satu masa
terberat dalam sejarah perkembangan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Cabang
Malang.
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Salah satu di antaranya adalah adanya larangan untuk membuka cabang universitas
di kota lain. Kebijakan ini membawa dampak Universitas Katolik Indonesia Atmajaya
Cabang Malang melepaskan diri dan membubarkan diri pada tahun 1972. 

Perjuangan tidak terhenti sampai di sini. Demi tetap berlangsungnya pendidikan
maka sebelum melepaskan diri dibentuklah sebuah akademi, yaitu Akademi
Perusahaan Katolik (APK) St. Thomas Aquino (1968). Berdasarkan SK Yayasan No.
01/Kep/II/1973 pada tanggal 6 Februari 1973 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya
Cabang Malang diubah menjadi Universitas Katolik Indonesia Malang. Perubahan ini
hanya mampu bertahan selama 1 tahun (sampai 1974) kemudian ditutup dan
dibukalah Akademi Sekretaris Katolik (ASK) St. Thomas Aquino. Kedua akademi
berjalan dan berkembang baik hingga tahun 1982 sehingga yayasan kemudian
menggabungkan serta menambah beberapa fakultas lagi dan meleburkannya
dalam Universitas Katolik Widya Karya (UKWK) Malang.

Awal berdiri universitas ini hanya terdapat 3 (tiga) fakultas dengan 5 (lima) jurusan,
yaitu Fakultas Ekonomi (Jurusan Manajemen Perusahaan dan Jurusan Akuntansi),
Fakultas Pertanian (Jurusan Sosial Ekonomi dan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian),
dan Fakultas Teknik (Jurusan Mesin). Perkembangan selanjutnya, mengacu pada
Rencana Induk Pengembangan (RIP) I tahun 1982-1987, Jurusan Sipil pada Fakultas
Teknik, Fakultas Hukum (Jurusan Keperdataan), D3 Mitek (Manajemen Informatika

Narasi Kasih
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dan Teknik Komputer), dan D3 Kesekretariatan. Akhirnya,
Unika Widya Karya memiliki 9 jurusan, tetapi ada sedikit
perubahan nama jurusan : Sosial Ekonomi menjadi
Agribisnis, Manajemen Informatika dan Teknik Komputer
(MITEK) menjadi Manajemen Informatika (MI), dan D3
Kesekretariatan menjadi D3 Manajemen Perkantoran.
Keseluruhan jurusan dan perguruan tinggi telah
terakreditasi.

Zaman memang terus berubah. Yang pada masa tertentu sangat diminati, pada masa
tertentu kehilangan peminatnya. Demikian pula halnya dengan pendidikan Program
Diploma 3 (D3). Apabila ada lulusan SMA yang hendak mengambil Diploma, biasanya
hanya memilih yang Diploma 1 (D1) atau sekalian melanjutkan ke jenjang S1. Karena
kondisi itulah, mulai tahun 2019 Program D3 Manajemen Perkantoran dan D3
Manajemen Informatika memutuskan untuk tidak menerima mahasiswa lagi. Sebagai
gantinya dibuka program studi baru, yaitu S1 Sistem Informatika dengan konsentrasi E-
Commerce, dan telah mendapat izin penyelenggaraannya pada tahun 2022. Oleh karena
itu, saat ini di UKWK terdapat 4 Fakultas dengan 8 Prodi: (1) Fakultas Ekomomi dan
Bisnis dengan Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi, (2) Fakultas Hukum dengan Prodi
S1 Hukum, (3) Fakultas Pertanian dengan Prodi S1 Agribisnis dan S1 Teknologi pangan,
dan (4) Fakultas Teknik dengan prodi S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Sipil, serta S1 Sistem
Informasi.
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Foto Rektor Universitas Katolik Widya Karya

Tahun
2020 - Sekarang

Fr. Dr. Klemens Mere, S.E., M.Pd., M.M., M.H., M.A.P., M.Ak., BHK.
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Jajaran Rektorat Unika Widya Karya

Rektor :
Fr. Dr. Klemens Mere, S.E., M.Pd., M.M., M.H.,
M.A.P., M.Ak., BHK.

Wakil Rektor I :
Benedictus Sonny Yoedono, S.Pd., M.T.

Wakil Rektor II :
Ir. Sari Perwita, M.P.

Wakil Rektor III :
Danang Murdiyanto, S.T., M.T.
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VISI

MISI

Menjadi komunitas akademik berkualitas dengan menerapkan IPTEKS dalam
karya yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam terang iman Katolik

Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang Humanis, dialogis,
kreatif, inovatif, produktif, efektif-efisien dan interdispliner
Menyelenggarakan penelitian dengan mengintegrasikan berbagai ilmu
pengetahuan, melakukan dialog iman dan akal, mentaati etika dan terbuka
terhadap perkembangan IPTEKS
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan
kesejahteraan umum (bonum commune)
Membina dan mengembangkan kerjasama-kemitraan dengan institusi lain di
dalam maupun di luar negeri dengan prinsip kesetaraan
Menciptakan tata kelola kelembagaan yang menganut prinsip-prinsip tata
kelola pendidikan tinggi yang baik (good governance)
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Testimoni Orang Tua
Alumni
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Dra. H. Endang Sumarwahyati
Sebagai orang tua, kami merasa bangga dan bersyukur dua (2) anak
kami menjadi mahasiswa di Universitas Katolik Widya Karya Malang,
pada Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi.

Mereka lulus Strata 1 (S1) pada tahun 2015 dan tahun 2019; saat ini mereka bekerja
di PT. Avia Avian Tbk - Surabaya dan di Lippo Group Surabaya.
Terima kasih, Bapak dan Ibu dosen Universitas Katolik Widya Karya Malang,Kedua
anak kami tidak hanya mendapatkan ilmu yang dibutuhkan, tetapi juga menjadikan
mereka percaya diri, disiplin, bertanggungjawab dengan social sense yang baik, serta
mampu berorganisasi yang sangat dibutuhkan di lingkungan kerja mereka.
Mari … kita percayakan anak-anak kita menuntut ilmu di Universitas Katolik Widya
Karya Malang, untuk mencapai yang terbaik sesuai minat dan bakatnya.
Sangat bersyukur … berkat kualitas pendidikan di Universitas Katolik Widya Karya
Malang, anak-anak kami mudah mendapat pekerjaan.

SELAMAT DAN SUKSES LUSTRUM VIII
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG
Semoga semakin Jaya dan Berkembang, kian
menjadi Berkat bagi sesama
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L. Suryono Mulyo
Tuhan sayang pada umatnya yang terus menyandarkan harapan kepada-Nya.

   Penantian sebuah kata yang dalam renungan para katekis akan diubah dengan kata
pengharapan. Aku juga menantikan penuh harap mempunyai anak-anak yang lulus
Sarjana S1. Yang pertama lulus S1 justru putra kedua pada tahun 2015 dari Universitas
Negeri Malang. Pada saat yang sama putra sulungku malahan kehabisan waktu belajar di
UKWK. Ia menyampaikan berita tersebut dengan raut muka yang merah padam, syok,
terkejut  dan tidak menyangka akan mengalami hal itu, termasuk malu kepada
orangtuanya.
   Aku mencoba menghiburnya, “Apa langkah selanjutnya?”,  ia menjawab, “Pindah prodi,
pindah fakultas, tetap di UKWK Malang”. Tanpa panjang lebar bertanya, tanpa nasihat
bertele-tele aku turuti keinginannya, tentunya dengan sejumlah uang untuk registrasi
pindah prodi dengan sedikit harapan “dapat belajar dari pengalaman pahit ini”.   Ia
berjanji dalam waktu tiga tahun akan menyelesaikan studinya. Ternyata … setelah tiga
tahun kuliahnya tak kunjung selesai juga. Waktunya masih banyak dipakai di kegiatan
kemahasiswaan, khususnya pecinta alam, serta menjadi pembina PRAMUKA di berbagai
sekolah, baik negeri maupun swasta di Kota Malang.
   Ketika pandemi covid-19 sampai juga di Malang, maka
seluruh aktivitas di luar rumah menjadi terbatas. Hal ini
membuat putra sulungku lebih banyak di rumah. Ia
manfaatkan untuk membuka-buka buku dan mengikuti
kuliah online tentunya dengan mengerjakan skripsi juga.
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   Puji Tuhan, karena ketekunan para dosen pembimbing dan motivasi yang selalu
diberikan, akhirnya skripsi anak sulungku bisa diselesaikan dan akhirnya bisa mengikuti
wisuda pada tahun 2020.  
   Aku dan istriku sebagai orangtua mempersiapkan diri dengan baik menyambut
wisuda ini, suatu moment yang lama aku nantikan, yang lama kami harap dengan doa.
Berpakaian rapi dengan apa yang kami punya yang kontras warnanya dengan toga kami
pakai, biar kalau diabadikan kelihatan indah. Dari menit ke menit kami ikuti upacara
wisuda online ini, hingga nama anakku ‘Johanes’ disebut. Meneteslah air mata kami.
Kami bertiga berpelukan sebagai syukur atas anugerah Tuhan.
    Puji Tuhan kami hunjukkan kehadirat Allah, setelah menerima Ijazah Sarjana Prodi S1
Akuntansi UKWK ia melamar pekerjaan di sebuah Yayasan Pendidikan di Kota Malang,
gayung bersambut lamarannya ditanggapi,  ia dipanggil mengikuti test dan dinyatakan
lulus. Pada Januari 2021 ia memulai pekerjaan di Yayasan Pendidikan Mardiwiyata
Malang, yang saya dengar dia ditugaskan untuk melihat/mencermati laporan keuangan
sekolah-sekolah beserta bukti-bukti pengeluaran dan menyampaikan hasil pekerjaan
kepada Pimpinan Yayasan. 
   Suatu saat ia diutus menemani/mendampingi tim auditor Yayasan ke Kota Kediri, aku
mulai bangga dengan status-jenis pekerjaannya. Ia pun dapat membuat bahasa
program secara mandiri untuk memperlancar tugas pekerjaannya sehingga mendapat
apresiasi dari pimpinan Yayasan.  
   Sebagai orangtua aku dibuatnya bangga oleh anakku pada tahun 2022 ini, dia yang
dulu ibarat buluh yang terkulai layu, atau sumbu yang pudar nyalanya, sekarang
menyandang gelar auditor.
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   Sebuah tugas yang tidak mudah untuk diraih begitu saja, perlu kemampuan
ketekunan dan cermat serta kepercayaan dari Pimpinan Yayasan. 
Pada bulan Juni 2022 dia dan frater BHK ditugaskan mengaudit laporan keuangan
sekolah-sekolah milik Yayasan di Kota Kediri, Kota Surabaya dan Kota Palembang. 
Pada bulan Juli ditugaskan mengaudit laporan keuangan sekolah-sekolah milik Yayasan
di Kota Larantuka, Ende dan Maumere bersama Frater BHK. Dan dilanjutkan ke pulau
Sumba tepatnya di kota Weetebula juga untuk melaksanakan tugas yang sama yakni
mengaudit laporan keuangan.
   Pada saat ini (kami menulis) dia ditugaskan oleh Pimpinan Yayasan ke salah satu
sekolah di Surabaya juga untuk memeriksa laporan keuangan sekolah. 
----------
    Salah satu putra ketiga kami (yang tepat keponakan) juga lulusan prodi S1 Akuntansi
UKWK Malang. Dia adalah putra dari adik istriku yang dari Bandung yang ikut kami ke
Malang. Masuk kuliah tahun 2015 dan lulus tahun 2019.  Situasi pandemi membuat
rencana penempatan  kerja di Gedangan-Sidoarjo dari United Tractor di Jakarta menjadi
tidak ada kejelasan.  Syukur kepada Allah mulai bulan Juli 2020 dia mendapatkan
pekerjaan sebagai Pembantu Bendahara di sebuah SMA Katolik di Kota Malang, dan
sekarang sudah diangkat menjadi Bendahara Sekolah. 

   Kami selaku orang tua mengucapkan banyak terima kasih kepada para dosen, tenaga
kependidikan, dan segenap pimpinan UKWK atas kesetiaan dan ketekunan dalam
mendampingi anak-anak kami untuk meraih masa depan yang gemilang.
Jayalah selalu UKWK!

16 Lustrum VIII  Unika Widya Karya Malang

Narasi Kasih



Narasi Kasih

Dua anak saya, saya kuliahkan di Universitas Katolik Widya Karya Malang, tahun masuk 2019 dan
2021, dan dua-duanya masuk Fakultas Hukum.

Tentu saja pilihan yang bukan tidak beralasan. Saya melihat, UKWK
merupakan sebuah universitas dengan lingkungan kampus yang sangat
menarik dengan berbagai macam latar belakang dan daerah asal mahasiswa.
UKWK juga telah memiliki berbagai macam fakultas yang baik, salah satunya
adalah Fakultas Hukum. Fasilitas dalam menunjang keberhasilan proses
belajar mengajar sangat memadai dan didukung oleh dosen-dosen yang
sangat berkompeten dalam bidangnya masing-masing.

Atmostir akademik yang sangat bagus tentunya juga telah ikut
membangun semangat mahasiswa untuk lebih memperdalam bidang
ilmu yang dipelajari. Oleh karena itu, pantaslah apabila sampai saat
ini banyak prestasi yang telah diraih oleh mahasiswanya.
Menurut saya, UKWK merupakan sebuah universitas yang sangat
didambakan, baik dari segi akademik maupun dari segi pembentukan
karakter, karena setiap mahasiswa selalu dilengkapi dengan
hardskills dan  softskill yang bagus sebagai  bekal berkarya setelah 

Galuh Kartiko, S.H., M.Hum. / Dosen Politeknik Negeri Malang
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lulus dari kuliah. Semua bekal itu nanti memang juga harus senantiasa dikembangkan setelah
berkarya langsung di masyarakat dengan tetap berpijak pada nilai-nilai kebaikan dan norma-
norma keadilan.
Selamat merayakan Lustrum VIII UKWK. Jayalah selamanya!
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Menyebut Kampus Universitas Katolik Widya Karya
Malang selalu tengiang dalam ingatan saya tentang
sebuah tempat yang aman dan nyaman bagi siapapun
yang sedang “berburu ilmu pengetahuan dan teknologi”.
Betapa tidak,  beragam ras, suku, agama, dan golongan
berbaur dalam satu visi yang sama, yakni "Menjadi
komunitas akademik berkualitas dengan menerapkan
IPTEKS dalam karya yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam terang iman Katolik". Saya yang
berasal dari desa terpencil di bilangan Manggarai Barat, Flores – NTT pun tidak merasa
terasing berada bersama  dalam iklim pendidikan yang sangat menyenangkan.
Sebagaimana kampus lainnya, Kampus Universitas Katolik Widya Karya Malang tetap
mengedepankan iklim kompetitif, iklim persaudaraan sebagai ciri khas pendidikan Katolik,
serta ada suasana keberpihakan terutama bagi mahasiswa kurang mampu.

EDISTASIUS ENDI, SE - Bupati Manggarai Barat

Alumnus Fakultas Ekonomi UKWK 1995

Bagi saya, Kampus Universitas Katolik Widya Karya Malang selain sebagai tempat menimba
ilmu, tapi juga rumah bersama para pencari keunggulan-keunggulan, baik di bidang
keilmuan, teknologi, sosial, maupun di bidang politik.
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Sungguh, Universitas Katolik Widya Karya Malang telah ikut
membentuk saya menjadi seorang politisi yang berkiprah di dunia
politik, yakni sebagai Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat
2004 - 2020 (Tahun 2019 – 2020 sebagai Ketua DPRD) dan sejak
2021 sebagai Bupati Manggarai Barat. 

Sesungguhnya Kampus Universitas Katolik Widya Karya Malang
telah menunjukkan eksistensinya sebagai KAWAH CANDADIMUKA,
yakni tempat dimana para tenaga - tenaga terampil digembleng
dan dididik oleh pendidik-pendidik yang handal, dengan fasilitas
yang memadai, serta iklim pembelajaran yang kondusif.  

Menutup testimony ini, saya mengutip sebuah kata bahasa Afrika
“OBONATO” yang artinya SAYA ADA KARENA KITA ADA. Saya bisa
seperti sekarang ini karena Universitas Katolik Widya Karya
Malang.

Selamat memasuki usia Pancawindu Universitas Katolik Widya
Karya, semoga tetap eksis di tengah dunia yang semakin
kompetitif.
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Universitas Katolik Widya Karya Malang telah berkontribusi besar dalam kehidupan
saya saat ini lewat pendidikan dan pengajaran serta pemberian kesempatan untuk
mengembangkan talenta saya melalui berbagai kegiatan di Unit Aktivitas Mahasiswa.
Kedisiplinan dosen serta relasi yang dekat antara dosen dan mahasiswa juga
merupakan salah satu ciri lembaga pendidikan Katolik yang selalu terjaga.

 Yohanes Wiwin Setyadi, SH
Alumni Jurusan/Angkatan : Hukum Perdata, angkatan 1988

Pekerjaan : Praktisi HRD & GA
dan Konsultan Human Resources di Jakarta

Harapan untuk UKWK :
Hal-hal baik yang pernah kami alami kiranya
tetap dipertahankan dan semakin ditingkatkan
agar UKWK semakin punya peran dalam
pembangunan di tanah air tercinta ini.

Dirgahayu Almamater Tercinta
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Terima kasih untuk Unika Widya Karya yang telah ikut membesarkan
saya dengan penuh cinta, sehingga luarannya sungguh luar biasa dan
bisa saya rasakan hingga saat ini.  Unika Widya Karya telah memberikan
fasilitas beasiswa kepada saya sejak semester 3 (tiga) sehingga saya bisa
lulus  dengan predikat Cumlaude. Bimbingan tenaga dosen dan
interaksi dalam kegiatan kemahasiswaan juga telah ikut menghasilkan
mutu dan disiplin yang besar dalam diri saya. Unika Widya Karya selalu
memfasilitasi dan memberi ruang bagi setiap mahasiswa untuk keluar
dari dirinya sendiri, dan menemukan pengalaman yang "unik" selama
proses belajar.

MARIA GORETI WAHYUNI, S.T.P.
Pekerjaan : Dinas Tanaman Pakan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Manggarai Barat

Sekali lagi terima kasih karena sudah membawa setiap mimpi-mimpi saya menjadi
nyata. Salam dari alumni di ujung Timur Indonesia untuk rumah kami Universitas Katolik
Widya Karya Malang.

Harapan saya untuk Unika Widya Karya semoga semakin jaya. Kiranya setiap tenaga
pendidik yang ada tetap konsisten dalam mengedepankan peningkatan akademik yang
bersinergi dan inovatif. 

-Alumni  Jurusan / Angkatan : Teknologi Pangan/ 2015
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Sebagai lulusan Teknik Sipil angkatan pertama, tentu masih banyak kekurangan,
terutama soal penerapan ilmu praktis bidang teknik sipil, saat itu belum ada 
 teknologi digital/computer yang memadai, semua masih serba manual, hanya
kalkulator dan pena gambar yang mendampingi serta ruang untuk praktikum
yang masih minim. Namun, UKWK telah meletakkan dasar pengetahuan dan
keterampilan bagi saya dalam melaksanakan pekerjaan saya saat ini.

Pekerjaan :
Supervisor Proyek RPJJ Abepura-Arso-Waris / Trans Papua (1991 - 1994)
PNS Dinas PU kota Jayapura (1994 - 2008)
PNS Dinas Cipta Karya Kab. Merauke (2008 - 2010)
PNS Dinas Perhubungan (2019)
SWASTA pada bidang konstruksi (2019 - sekarang)

- Alumni Teknik Sipil 1984Antonius Sugestianto  

Untuk adik-adik yang sedang kuliah manfaatkan teknologi
digital yang berkembang saat ini karena skill ketrampilan
bidang teknik sipil serta pengalaman di lapangan sangat
membantu di dalam dunia kerja

Proficiat Unika Widya Karya Malang di Dies Natalisnya yang
ke 40 ini.

Jayalah Selalu.
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Selama saya kuliah di Unika Widya Karya proses perkuliahan sangatlah
menyenangkan. Dosennya sangat inspiratif dan sangat dekat dengan mahasiswa,
sehingga proses belajar tidak membosankan. Yang pasti seru banget kuliah di
Unika Widya Karya Malang. Dengan aktif di UAM Pencinta Alam yang ada di Unika
Widya Karya juga telah memberi banyak pelajaran yang bisa saya terapkan di
dunia kerja.

Pesan saya sebagai alumni Fakultas Pertanian agar inovasi yang sudah dimiliki
selalu dikembangkan agar dapat bersaing di dunia yang semakin kompetitif ini.

Selamat ber Dies Natalis ke 40, Jayalah selalu.

Gunawan Wibisono

Pekerjaan :
PNS Pemkab Blitar 1993 - 2022
PNS Pemkab Lamongan 2022 - sekarang

Alumni Fak.Pertanian/ Sosial Ekonomi (Agribisnis) 1991
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Selama saya kuliah di Universitas Katolik Widya
Karya, saya banyak belajar tentang permesinan,
organisasi, serta hidup kerohanian. Tiga hal tersebut
yang masih saya rasakan dampaknya dalam
kehidupan saya sampai hari ini. UKWK bukan hanya
memberi bekal hardskills tetapi juga softskills yang
memang sangat dibutuhkan di dunia kerja,
bermasyarakat dan menggereja.

Harapan saya agar Unika Widya Karya Malang
sebagai satu-satunya Universitas Katolik di
Keuskupan Malang semakin gigih dalam ikut
berkontribusi mengembangkan Gereja dan Negara.

Albertus Heru Pramono
Alumni Teknik Mesin 1988

Pekerjaan : 
PT Sarana Rapipak (1995 - 2009)
PT Miura Indonesia (2009 - 2022)
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Saya pernah berkuliah selama satu semester di Institut
Seni Indonesia Surakarta, Jurusan Pedalangan. Namun
akhirnya saya lebih memilih untuk melanjutkan kuliah di
Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang.
Sebelumnya memang saya selalu bersekolah di sekolah Katolik, namun apabila saya
boleh membandingkan dengan kampus-kampus negeri, saya merasakan perbedaan
kekeluargaan yang mencolok. Di Universitas Katolik Widya Karya (UKWK) Malang, ini
saya merasa memiliki keluarga baru. Tidak hanya teman, dosen-dosen dan tendik yang
ramah, kooperatif, dan mau mengajari saya, sudah sangat dekat seperti rumah kedua
bagi saya. Suasana belajar di UKWK sangat mendukung untuk bertumbuh dan
berkembang. Di samping itu terdapat pula UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang
mampu mendukung minat, bakat, maupun soft skill mahasiswa. 
Puji Tuhan, berkat usaha dan doa dari orang-orang yang mencintai saya, saya sekarang
sudah selesai menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Saya sekarang juga sudah
mendapatkan pekerjaan di perusahaan Singapura yang bergerak di bidang digital
marketing. Doa saya, semoga UKWK semakin maju dan dapat menelorkan orang-orang
sukses yang mampu membanggakan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Bonaventura Almond Pradipta
Alumni FH tahun 2022
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Saya berasal dari keluarga sederhana yang selama kuliah di
Prodi Akuntansi Unika Widya Karya Malang, bisa saya
selesaikan karena saya mendapatkan beasiswa. Berangkat dan
pulang kuliah saya selalu berjalan kaki demi menghemat biaya.
Sepulang kuliah saya magang di sebuah Kantor Konsultan
Keuangan di sekitar Terminal Arjosari, Malang. Pengalaman
kuliah sambil magang tersebut sungguh-sungguh berkesan dan
membentuk saya menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah.
Terlebih lagi selama kuliah di Prodi Akuntansi, dosen-dosennya selalu tekun dan sabar
dalam memberikan motivasi, serta selalu mengayomi sehingga membuat kami bisa
belajar dengan senang dan semangat. Iklim keluargaan yang akrab dan erat sungguh
kami rasakan. Dosen yang profesional di bidangnya, dan praktisi-praktisi di bidang
akuntansi, bisnis dan keuangan, telah membentuk kami untuk siap menghadapi dunia
kerja,  termasuk pekerjaan yang saya geluti selama menjadi konsultan di bidang
keuangan.
Dengan semua bekal ilmu dan pengalaman yang telah saya peroleh, akhirnya mendorong
saya untuk mendirikan Project for Yayasan Difabel Mandiri Indonesia yang peduli
terhadap teman-teman difabel agar dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
Harapan kami, semoga di usia yang ke 40 Tahun ini, Universitas Katolik Widya Karya
Malang semakin maju dalam membina generasi muda Indonesia.

Rendy Soewitoardjo, S.E., MBA. / (CEO CV RSO Indonesia / Konsultan Manajemen Keuangan dan Bisnis)
Alumni Prodi Akuntansi, Lulus tahun 2007
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Testimoni
Dosen UKWK
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Saya mengabdi di UKWK sebagai dosen Prodi
Teknik Sipil sejak tahun 2015. Lingkungan
kerjanya kondusif disertai kehidupan akademik
yang dinamis dan sarat dengan semangat
kebersamaan dalam kekeluargaan. Hal ini
mendorong saya untuk berusaha selalu
konsisten dan komitmen dalam berkarya. Saat
ini saya sedang melanjutkan studi untuk gelar
doktoral di Universitas Brawijaya.

Pencapaian  kompetensi melalui studi lanjut merupakan wujud tanggung jawab dalam
menghasilkan lulusan yang trampil, kreatif, inovatif, berwawasan luas dan tahan
banting, sehingga selalu mampu beradaptasi dengan dinamika kehidupan. Jayalah
selalu UKWK, semoga berkah Allah SWT selalu mengiringi perjalanan universitas
tercinta ini.

Lila Khamelda, S.T., M.T.
Dosen Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Sipil
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Saya bekerja di Unika Widya Karya Malang sejak tahun 2012, bernaung di Program
Studi Agribisnis - Fakultas Pertanian. Universitas Katolik Widya Karya Malang ini,
memfasilitasi kami untuk pengembangan diri sebagai lecturer dan researcher. Banyak
hal baru yang saya dapat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait Ilmu-ilmu
Pertanian dan skills lainnya. Serta, hubungan antara sesama dosen dan tenaga
kependidikan sangat baik, penuh kekeluargaan dan akrab.

Saat ini saya melanjutkan studi di Universitas Brawijaya, Fakultas
Pertanian, program Doktoral Ilmu-ilmu Pertanian, dengan
kekhususan minat Sosiologi Pedesaan.
Melalui bidang keilmuan saya dan Universitas Katolik Widya
Karya Malang ini, saya ingin berguna untuk masyarakat (Bonum
Commune) atau dalam bahasa Jawa 'Migunani tumpraping liyan',
tidak hanya mensosialisasikan atau mengintroduksikan ilmu dan  
teknologi pertanian terbaru, namun juga mengembangkan
kemampuan lulusan untuk dapat sesuai dengan perkembangan
jaman dan teknologi pertanian. Sehingga, secara bersama-sama
akan mampu berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan
pertanian nasional, karena selama manusia masih butuh
makanan akan masih perlu pertanian.

Maria Puri Nurani, S.P., M.P. / Dosen Fakultas Pertanian - Jurusan Agribisnis
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Saya bergabung dengan Universitas Katolik Widya Karya
Malang mulai tahun 2015 sebagai dosen di Jurusan Teknik
Mesin. Sebagai bagian dari UKWK, saya merasakan suasana
kekeluargaan di antara keluarga besar UKWK, baik itu dosen,
tenaga kependidikan, security, service, dan mahasiswa.
Sebagai dosen, saya menikmati tugas tridharma untuk
pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada
tahun 2017, dalam rangka abdimas, saya berkesempatan
untuk merancang pembangkit listrik tenaga mikro hidro di
desa Niwak Kalimantan Selatan sebesar 2000 watt untuk 12 kepala keluarga di sana,
yang telah diresmikan oleh Uskup Banjarmasin, Mgr. Petrus Boddeng Timang dan masih
bekerja dengan lancar karena maintenance yang baik oleh muda-mudi dan volunteer di
sana. Kesempatan pengabdian dan penelitian seperti ini yang memperkaya tugas
pengajaran saya sehingga mahasiswa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sesuai
perkembangan zaman. 

Pada tahun 2018, saya mendapatkan beasiswa Fulbright untuk studi lanjut program
doktor di Mississippi State University, Amerika Serikat. Di sana saya mendapatkan
berbagai pengalaman dan pandangan baru tentang pendidikan, kehidupan, dan
spiritualitas. 

Harsa Dhani, Ph.D.
Dosen Teknik Mesin dan Koordinator Pengembangan Teknologi Belajar Lembaga Inovasi Mengajar dan Belajar.
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Pertemuan dan bimbingan dari pribadi-pribadi yang
luar biasa serta terlibat dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat di sana, semakin memperkaya
pengalaman belajar saya. 

Setelah menyelesaikan penelitian saya tentang
penanaman padi presisi menggunakan bioinspired
robot yang saya beri nama NugalBot, saya
mendapatkan gelar doktor dan kembali berkarya di
Unika Widya Karya pada 2022 ini. Banyak perubahan
besar yang terjadi di antara 2019-2022 ini, mulai dari
pandemi COVID-19, kenaikan harga-harga, kemajuan
teknologi, penerapan program-program baru dari
Dikti seperti Merdeka Belajar, dan penyatuan
lembaga-lembaga riset nasional menjadi BRIN yang 

memaksa UKWK sebagai institusi juga harus berbenah untuk menghadapi tantangan ini.
Besar harapan saya agar pada ulang tahunnya yang ke 40 ini, UKWK dapat lebih adaptif,
fleksibel dan terus bergerak dengan strategi yang tepat supaya menjadi saluran berkat
Tuhan bagi lebih banyak orang. Semoga Bunda Maria, ibu spiritual yang mengasihi kita,
mengarahkan kita semua menuju masa depan yang lebih baik.  
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Tidak pernah sedikitpun saya bermimpi menjadi seorang dosen
sebelumnya. Sampai pada saat itu di awal tahun 2013, saya benar-benar
meyakini bahwa profesi dosen merupakan profesi yang penuh dengan
keberkahan. Bagaimana tidak, pertama saya menjadi dosen, saya
berada di lingkungan kampus yang nyaman seperti layaknya sebuah
rumah dan keluarga. Kampus Unika Widya Karya memiliki habit yang
mungkin tidak semua kampus lain lakukan. Rekan sesama dosen yang
selalu saling peduli layaknya sebuah keluarga, rekan-rekan tendik yang
ramah dan selalu sigap mendukung tugas-tugas kami para dosen, serta
adik-adik mahasiswa yang penuh semangat dalam belajar dan antusias
dalam setiap kegiatan. Kampus ini juga lah yang membentuk
kepribadian dan kebahagiaan yang saya rasakan saat ini. Mata hati dan
raga semakin terpana ketika menjalani profesi sebagai pengajar di
kampus Unika Widya Karya dengan suka cita dan kerja keras yang nyata.

Saat ini saya berkesempatan melanjutkan studi di Program Magister dan Doktor FEB
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Menjalani perkuliahan itu seperti menaiki
anak tangga. Terkadang dapat membuat terpeleset kembali ke anak tangga pertama
apabila terlena dengan keadaan sekeliling yang mampu membuyarkan konsentrasi.
Semua saya jalani dengan penuh kegembiraan demi mendukung tugas mulia saya
sebagai seorang dosen. Semoga Unika Widya Karya Malang semakin jaya!

Dewi Ratih, S.E., M.S.M.
Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis - Jurusan Manajemen
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Universitas Katolik Widya Karya Malang telah menapaki usia yang ke-
40 tahun, pada tanggal 9 Mei 2022. Usia yang dikatakan matang
dalam berfikir, bertindak dan melakukan segala hal dengan
bijaksana. Dalam proses menuju 40 tahun inilah, saya menjadi
bagian di dalamnya. Pengabdian saya dimulai sejak Februari 1990,
dapat dimaknai tiga perempat dari usia UKWK telah menjadi bagian
dalam perjalanan dan perjuangan saya di UKWK, khususnya di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perjalanan yang indah dan penuh
berkat karena selalu dalam penyertaan Tuhan dan penuh kesan
karena penuh warna warni kehidupan. 

Dra. Anni Yudiastuti, M.P.
Dosen Manajemen FEB UKWK

Segala puji dan syukur selalu saya naikkan kepada Tuhan, karena saya masih diberi
kesempatan untuk ikut menjadi bagian dalam menjaga  dan mengembangkan UKWK
hingga saat ini. Sebuah citra dan “trade mark” suasana “kekeluargaan” yang kental
karena diwarnai prinsip “asah, asih, asuh” masih senantiasa bisa dirasakan. Tentu saja
hal tersebut juga karena upaya bersama dari segenap dosen, tenaga kependidikan,
serta dukungan dari segenap pejabat di tingkat Universitas. Inilah akar keberhasilan
yang terkritastalisasi dari masa ke masa di antara civitas akademika maupun dengan
keluarga besar UKWK, dan mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter dan
memiliki softskills yang dapat dihandalkan.
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Pepatah yang mengatakan pendidikan harus dikejar
tanpa memandang usia, saya imani benar adanya.
Karena diusia saya saat ini yang dibilang sudah
“senior” (menolak dibilang tua) saya masih menempuh
studi  yaitu di Universitas Negeri Malang, Program
Doktoral Ilmu Manajemen. 

Harapan yang membara dan tak pernah pudar dalam hidup saya adalah tetap menjadi
berkat bagi FEB –UKWK sampai purna tugas dengan sempurna, dan tetap percaya
dalam Iman bahwa FEB dan Universitas Katolik Widya Karya menjadi pelita dan
inspirasi bagi generasi penerus. Prinsip pengabdian saya adalah 3-H yaitu: Heart
(melayani dan berkarya sepenuh hati), Head (Menghasilkan ide, gagasan maupun
pemikiran untuk kemajuan UKWK) dan Hand (Siap membantu siapapun dengan
sepenuh kasih tanpa membedakan). Semuanya saya persembahkan untuk UKWK dan
FEB-UKWK tercinta.

Salam Scientia ad Laborem
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Lebih dari separuh usia saya, saya habiskan bersama keluarga besar
Universitas Katolik Widya Karya Malang. Tahun 1988 saya memulai
masa pengabdian saya sebagai dosen di Jurusan Teknik Mesin hingga
tahun 2016, kemudian diperpanjang hingga tahun 2021. Melalui
kebersamaan dan iklim toleransi yang sangat baik, saya banyak
belajar pentingnya menghargai perbedaan.

Satu hal yang tetap saya kenang hingga saat ini adalah saat-saat awal saya sebagai
dosen di UKWK adalah saat berkesempatan menjadi pendamping Team Sepakbola
Mahasiswa UKWK dan berhasil mengalahkan Juara Indonesia dalam Baladika Cup
Indonesia.
Selain itu di masa akhir pengabdian saya di UKWK, saat saya masih
menjadi Ketua Jurusan, saya punya nazar bila berhasil meningkatkan
akreditasi Prodi dari “C” ke “B”, saya akan berjalan kaki dari rumah
sampai di kampus. Alhamdulillah, sebelum saya meninggalkan posisi
saya, saya telah berhasil meninggalkan nilai akreditasi “B” untuk Jurusan
Teknik Mesin.
Harapan saya untuk UKWK adalah semoga potensi-potensi yang ada dalam diri
mahasiswa dari berbagai daerah dan dengan kelebihan mereka masing-masing agar
dirawat dengan baik supaya nama UKWK semakin dikenal.
Selamat berdies natalis ke-40 UKWK. Semoga semakin jaya!

Ir. Doko Kasmo, M.MT. / (dosen purna dari Jurusan Teknik Mesin)
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Lingkungan dan fasilitas kampus yang cukup luas benar-benar membuat saya
senang. Selain itu, UKWK juga memiliki banyak organisasi yang dapat membantu
saya untuk mengembangkan hobi dan bakat saya. Selain itu UKWK juga memiliki  
dosen-dosen yang sangat berkompeten dan juga peduli dengan mahasiswanya.
Di UKWK juga menawarkan sejumlah beasiswa yang tentunya akan sangat
membantu para mahasiswa dalam menyelesaikan studinya.

Harapan saya semoga atmosfer akademik dan kekeluargaan yang sudah ada
senantiasa dipertahankan.
Selamat Ulang Tahun UKWK Tercinta.

Sari Nelisma Sakarebau
Jurusan Manajemen 2021 - Semester III

Asal : Betumong, Mentawai, Sumatera Barat

Puji Tuhan saya merasa sangat
beruntung menjadi bagian dari Unika
Widya Karya Malang.
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Harapan saya semoga kualitas pendidikan yang sudah ada di Unika Widya Karya
Malang terus ditingkatkan agar semakin mampu dalam mencetak lulusan-lulusan
yang baik dan dapat bersaing dengan dunia luar. 

Semoga Unika Widya Karya Malang senantiasa mendapat keberkahan.

Kesan selama kuliah di Unika Widya Karya adalah senang,
senang sama kampusnya. Bagiku, Unika Widya Karya
adalah kampus yang memberi pengalaman dan hal baru
yang aku temui di dalamnya. Mulai dari beragam teman
yang aku temui dengan sifat dan karakter yang berbeda,
sehingga membangun relasi yang baik serta memberikan
pengetahuan dan pengalaman yang banyak. 

Dilla Magaria
Jurusan Agribisnis 2021 - Semester III

Asal SMA  :  SMK Islamic Al-Qona'ah Kab. Gresik
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Saya bersyukur dan merasa bahagia bisa kuliah di Unika
Widya Karya. Selama saya kuliah di Unika Widya Karya ada
banyak hal baru yang saya pelajari dan temui serta
keterampilan yang dapat digunakan di dunia kerja. Saya juga
menemui banyak teman dari berbagai daerah dengan
karakter dan sifat mereka masing masing, juga para dosen
dengan beragam ilmu yang luar biasa.

Perjumpaan dengan dosen dan teman teman mahasiswa dari berbagai daerah
semakin memperkaya saya. Mereka juga turut membentuk saya menjadi mahasiswi
yang semakin bersyukur bahwa di tengah perbedaan yang ada saya semakin
diteguhkan. Perbedaan yang ada menjadi gambaran kekayaan Universitas Katolik
Widya Karya. Semoga seluruh civitas akademika Universitas Katolik Widya Karya
semakin maju dan berkembang sebagai tempat generasi muda untuk menimba ilmu.
Jayalah kampusku.

Sr. Maria Veronika Sero, CP
Jurusan Akuntansi 2019 - Semester III
Asal Sekolah : SMA PGRI Larantuka
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Harapan saya, semoga Unika Widya Karya Malang semakin mampu menunjukkan
sebagai kampus yang menghargai pluralitas serta memupuk jiwa nasionalisme.

Selamat Merayakan Lustrum ke VIII Kampus Tercinta

ESEBIUS M. GEBZE
AGRIBISNIS 2019
Asal Sekolah : KOLESE PENDIDIKAN GURU “KHAS PAPUA MERAUKE”
(KPG-MERAUKE PAPUA)

Secara pribadi saya mengucapkan banyak terimakasih
kepada Universitas Katolik Widya Karya Malang karena
telah memberi kesempatan kepada saya untuk boleh
mengalami proses pendidikan yang begitu luar biasa.
Saya merasa bangga kuliah di UKWK tercinta. Mengapa
demikian? Sebab saya merasakan suasana yang
nyaman dalam belajar dan berinteraksi, baik dengan
dosen, tendik, maupun sesama mahasiswa. Cara
pelayanan  Bapak/Ibu dosen mau pun tenaga
kependidikan sangat berbeda dengan  kampus lain yang
pernah saya masuki.
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Kuliah di Unika Widya Karya terasa sangat
menyenangkan karena suasana kampus yang sangat
mendukung untuk belajar dan mengembangkan
talenta mahasiswa. Para dosen yang kompeten dalam
bidangnya masing-masing, peduli dengan mahasiswa
serta lembut namun tegas menjadi nilai tersendiri
yang saya rasakan selama saya kuliah. Aneka kegiatan
kemahasiswaan yang ada juga memberikan
kesempatan pada saya untuk mengembangkan
kepribadian yang lebih matang dan dewasa

Harapan saya untuk Unika Widya Karya Malang
semoga dapat menghasilkan lulusan yang lebih baik
lagi agar lebih siap untuk memasuki dunia kerja.

Cicilia Debby Krisandra Purwanto
Mahasiswi Akuntansi 2020
Asal Sekolah : SMAS ST. Maria Malang
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Rm Daniel Aji Kurniawan, Pr  

Secara formal, studi bidang keilmuan Ekonomi Akuntansi memang menjadi fokusnya.
Namun, pengalaman dalam perjumpaan relasi bersama para dosen, tenaga pendidik,
karyawan/wati, rekan-rekan di kampus Widya Karya merupakan kisah seru tersendiri yang
tidak terpisahkan. Pendampingan dan pengenalan personal menjadi kekhasan yang boleh
saya rasakan dan alami selama berproses setiap harinya. Tidak sekadar transfer ilmu dan
keahlian, tetapi juga transfer keakraban dan persaudaraan menjadi nilai plus yang
dihadirkan.

Tidak ada kata “Pensiun” untuk terus belajar dan mencoba
pengalaman baru yang membangun. Sebagai seorang imam
Diosesan Keuskupan Malang, pengalaman belajar di
Universitas Katolik Widya Karya Malang merupakan anugerah
dan rahmat indah yang boleh saya rasakan.

Scientia et Laborem yang menjadi kesadaran untuk menempatkan pengetahuan dan karya
secara seimbang. Pengetahuan menjadi pondasi untuk dapat berkarya dengan baik dan
benar, tetapi juga sebaliknya tugas dan karya menjadi pemicu untuk terus menambah dan
memperdalam pengetahuan dan keterampilan bagi siapa pun saja yang hadir, terlibat, dan
ambil bagian dalam keseluruhan dinamika kegiatan di Kampus Unika Widya Karya ini.
Satu harapan dan impian yang boleh saya goreskan untuk Universitas Katolik Widya Karya
dalam rangka kenangan 5 Windu (40 Tahun) yaitu Unika Widya Karya semakin dewasa
dalam kualitas pendidikan, kualitas keimanan, dan kualitas pengabdian kepada Gereja dan
Masyarakat. Dirgahayu Universitas Katolik Widya Karya Malang.

/ Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2020
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Selama saya mengikuti perkuliahan di Unika Widya Karya Malang,
khususnya di jurusan Manajemen, saya bisa mempelajari banyak
hal. Saat ini saya mengetahui banyak hal di bidang Manajemen (baik
manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen
Sumber Daya Manusia, dan manajemen Operasional). Dengan
kuliah di UKWK ini membuat keinginan belajar saya semakin
terpacu untuk menjadi pribadi yang semakin dewasa serta mampu
berfikir logis dan kritis.

Hal yang membuat saya terkesan kuliah di Universitas Katolik Widya Karya ini adalah
komunikasi antara dosen yang begitu erat maupun hangat, tingkat solidaritas antar
mahasiswa dengan mahasiswa, dan antar mahasiswa dengan dosen sangat baik
sehingga membuat saya bangga untuk kuliah di Universitas Katolik Widya Karya Malang.
Di kampus ini juga dibangun rasa saling menghargai, menyanyangi, menghormati, dan
saya juga selalu mendapatkan motivasi dari para dosen serta sesama mahasiswa

Jessica Angelina Dewi
Mahasiswi Manajemen masuk tahun 2019
Asal Sekolah : SMAS St. Maria

Saya berharap semoga kedepannya Universitas Katolik Widya Karya tetap semangat
dalam berkarya dan tetap meningkatkan kualitas, kuantitas dan pelayanan. Solidaritas
maupun kedekatan antara dosen, staff, maupun mahasiswa yang sudah ada kiranya
tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan.
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Christian Adam Kautsar 
Jurusan : Hukum
Asal Sekolah : SMAK Mater Dei Probolinggo
Prestasi : Juara 1 Law Faculty Quiz

Kuliah di UKWK membuka pandangan saya bahwa sejatinya
pendidikan akan lebih terasa ketika aspek akademis juga
dibarengkan dengan aspek kemanusiaan. Suasana
kekeluargaan di UKWK begitu terasa. Para pengajar dan
tenaga kependidikan sungguh hadir secara personal dan
membangun relasi yang baik dengan para mahasiswa.

Saya dididik menjadi lebih kritis dan rendah hati di UKWK. Dalam pembelajaran, saya
didampingi oleh para dosen yang luar biasa kompeten dan humanis. Di UKWK,
mahasiswa boleh salah, tetapi mahasiswa tidak diperbolehkan menyerah. Saya betah
kuliah disini karena saya merasa bahwa saya tidak sendirian dalam petualangan
pembelajaran

Saya berharap UKWK secara bertahap menjadi perguruan tinggi unggulan sembari
mempertahankan nilai kekeluargaannya yang khas dan otentik. Saya juga berharap
UKWK tetap menghasilkan manusia yang peka akan keadaan masyarakat dan punya
hati untuk bertindak.
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Menjadi seorang "lifelong learner" untuk terus meng"upgrade"
diri adalah hal yang penting untuk dilakukan agar kita menjadi
lebih baik. Usia pun tidak menjadi hambatan dan halangan
untuk terus menimba ilmu, karena investasi yang tidak akan
pernah ada ruginya adalah investasi ilmu dan tidak seorangpun
dapat mengambilnya dari kita.
Selama kuliah di UKWK saya mendapat banyak pembelajaran,
tidak hanya ilmu tetapi juga pengalaman baru diluar profesi
saya. Disini saya juga melihat para dosen yang sungguh
kompeten sekaligus juga memiliki rasa kekeluargaan yang
belum pernah saya jumpai di tempat yang lain.

Harapan saya semoga kedepannya UKWK dapat terus mencetak lulusan-lulusan yang
berkualitas dan berkarakter dengan tetap dijiwai nilai-nilai Katolik yang sesuai
dengan visi UKWK.
Selamat ulang tahun UKWK tercinta, Jayalah selamanya!

“The capacity to learn is a gift; The ability to learn is a skill; The willingness to learn is a choice.” — Brian Herbert

drg.Fanny Oktaviana
Mahasiswi Fakultas Hukum 2020
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Tentu saya sangat senang bisa menjadi bagian
dari keluarga Universitas Katolik Widya Karya
Malang. Di tempat ini saya menemukan banyak
hal baru yang tentunya sangat bermanfaat bagi
saya. Saya dapat berjumpa dengan teman teman
baru yang berasal dari daerah yang berbeda dan
saling menceritakan tentang pengalaman hidup
masing masing.

Selama saya berada di UKWK, saya merasa nyaman karena suasana kekeluargaan yang
sangat erat antara Bapak/Ibu dosen dan mahasiswa. Kita bisa saling bercerita dengan
Bapak/Ibu dosen, bisa saling bertukar pendapat dan juga meminta masukan dengan
tidak canggung. Kedekatan itu tentu berpengaruh pada saat pembelajaran di dalam
kelas dan saya menjadi lebih enjoy ketika mengikuti perkuliahan di kelas.

Harapan kedepan tentu Universitas Katolik Widya Karya ini bisa semakin maju dan
berkembang dalam ikut mencerdaskan anak-anak bangsa.

Marcelinus Anggi Kurniawan
Asal Sekolah : SMK Brantas Karangkates

/ Mahasiswa jurusan Teknik Mesin 2020
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Proses pembelajaran yang ada di UKWK sangat menarik dan mudah dipahami.
Meskipun dalam 1 tahun tidak penuh belajar secara luring dikarenakan kondisi yang
masih belum membaik, baik dari dosen maupun staf UKWK tetap melakukan yang
terbaik sehingga proses kegiatan belajar dan kegiatan kampus lainnya tetap berjalan
dengan baik. Selain itu, setiap dosen dan staf UKWK juga sangat baik dan ramah.
Pesan saya, semoga ke depannya Universitas Katolik Widya Karya dapat terus
mengembangkan dan meningkatkan sistem pembelajaran, pelayanan, serta program
yang ada. Dan juga, semoga rasa solidaritas setiap anggota keluarga Universitas Katolik
Widya Karya terus erat dan menjadi berkat bagi setiap orang. Tuhan Yesus memberkati
kita semua.

Selama 1 tahun mengikuti pembelajaran di UKWK, saya banyak
hal baru. Hal ini karena saya diberikan peluang untuk mencoba
hal-hal baru dalam mengembangkan kemampuan saya. Di
UKWK juga terdapat banyak organisasi kemahasiswaan yang
dapat membantu saya untuk belajar organisasi serta
mengembangkan bakat dan kemampuan saya.

Teofani Elsaron Maria Serang
Asal Sekolah : SMA Charis National Academy

/ Jurusan Teknologi Pangan Angkatan 2021
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Selama berkuliah di Universitas Katolik Widya Karya
(UKWK) Malang ini, saya sangat menikmati segala proses
yang ada. Mulai dari proses pembelajaran di kelas hingga
berbagai macam kegiatan organisasi, saya sangat
menikmatinya. Semua proses tersebut telah
mendewasakan saya secara mental, pola pikir, dan
kepribadian.

Selama berkuliah dan berorganisasi, saya juga dibimbing oleh Bapak/Ibu dosen yang
baik, sabar, dan ramah sehingga proses pendewasaan saya pribadi dapat berjalan
lebih baik. Intinya, berkuliah di UKWK itu sangat menyenangkan karena banyak hal baik
yang bisa dialami dan dipetik dari kampus ini.

Pesan:
Semoga UKWK dapat semakin berkembang sehingga dapat menghasilkan lulusan-
lulusan yang berkualitas dan dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Adrianus Evan Putra Gunawan
Jurusan Akuntansi Angkatan 2019
Asal SMA : SMAS St. Albertus Malang
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Labuhan Perjalanan
Demikian saya bisa menyimpulkan tentang Universitas
Katolik Widya Karya Malang ini yang begitu indah
mempesona. Sebuah labuhan bagi saya dan kalian semua
yang mempercayakan masa depan dibentuk di tempat ini. 

Memang bukan pelabuhan yang sangat mewah dengan
segala kecanggihannya, namun dengan kelengkapan yang
mencukupi untuk membenahi bahtera masing-masing dari
kita. Tempat yang menyediakan perbekalan untuk
perjalanan selanjutnya. Dan tentunya tempat untuk
mengisi bahan baku perjalanan itu sendiri.

Inilah yang saya rasakan selama 3 tahun lebih bisa ambil bagian dalam Universitas
Katolik Widya Karya Malang. Kesan pertama, saya merasakan suasana kekeluargaan
yang sangat kental di tempat ini. Seiring perjalanan waktu, saya merasa memang
benar kekeluargaan itu sungguh nyata dan terasa di tempat ini. Baik bersama para
dosen dan tenaga pendidikan ataupun juga dengan teman-teman mahasiswa. 

Albertus Prasojo Agung Jiwanto
Presiden Mahasiswa UKWK
Mahasiswa Akuntansi Tahun 2019
Daerah Asal : D.I. Yogyakarta

50

Narasi Kasih

Lustrum VIII  Unika Widya Karya Malang



Selain itu, terlihat pula indahnya perbedaan di tempat ini, bahtera yang berlabuh dari
mana saja. Akan tetapi tidak ada satupun yang saling menjatuhkan ataupun
membenci. Bahkan bersama-sama saling membantu memperbaiki bahtera dan
terlihat sudah siap untuk berlayar kembali.

Dan dengan banggga karena kekeluargaan dan keberagaman yang indah itu saya
bisa menikmati hidup di tempat ini dengan riang gembira. Bisa mengikuti perkuliahan
dengan lancar dibarengi keorganisasian mahasiswa yang diikuti. Dan terbentuklah
harmoni keselarasan yang indah bagi hidup saya. Hal ini juga yang saya kira
dirasakan banyak teman-teman semua.

Sekali lagi selamat hari bahagia, Terima kasih untuk tempat ini, waktu dan
kesempatan untuk ambil bagian di dalamnya

Dirgahayu, dan tentunya semesta bersamamu, Tuhan menyertaimu
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Sejak di bangku sekolah, saya menyukai hal-hal yang berbau seni.
Saya sungguh merasa bersyukur bisa kuliah di Universitas Katolik
Widya Karya Malang, khususnya di Jurusan Teknik Sipil. Darah
seni yang ada dalam diri saya mendapat tempat sebagaimana
mestinya. Wawasan saya tentang desain menjadi berkembang.
Demikian juga tentang warna dan komposisinya. Sungguh, saya
sangat menikmati proses perkuliahan yang ada di UKWK.
Kompetensi dosen serta relasi yang terbangun antara dosen dan
mahasiswa yang begitu baik, semakin mengokohkan niat saya
untuk mempelajari bidang ilmu yang sudah saya pilih ini.

Selain itu, dengan adanya banyak pilihan organisasi mahasiswa juga memberi bekal yang
baik dalam ikut membentuk kepribadian saya. Pengalaman berorganisasi di UKWK
menjadikan bakat-bakat terpendam saya yang sebelumnya tidak terlihat menjadi muncul
dan berkembang. 
Harapan saya untuk Prodi Teknik Sipil agar segala hal yang sudah baik bisa ditingkatkan,
termasuk kesempatan untuk praktikum lebih diperbanyak lagi.

Selamat ulang tahun kampus tercinta.

Yulius Dwi Cahyo Utomo / Prodi Teknik Sipil, Masuk Tahun 2020
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