Ini Lima Keynote Speaker Konferensi Internasional di FISIP Unimal

Sekretariat panitia Konferensi Internasional tentang Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora (ICoSPOLHUM 2020) Universitas Malikussaleh di Kampus
Bukit Indah, Lhokseumawe. Foto: Ist.

UNIMALNEWS | Lhokseumawe- Konferensi Internasional tentang Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
(ICoSPOLHUM 2020) diUniversitas Malikussaleh dijadwal pada 4 – 5 November 2020 mendatang, berubah
dari jadwal semula 27 – 28 Oktober 2020. Sejumlah guru besar dari berbagai perguruan tinggi dalam luar negeri
dipastikan menjadi keynote speaker.
Menurut Ketua Pelaksana, Ratri Candrasari, menyebutkan ada lima keynote speaker dalam konferensi yang
berlangsung secara daring tersebut. Mereka adalah Prof Peter Charles Taylor dari Murdoch University
Australia, Assoc Prof Dr John McCarthy dari Autralian National University, Dr Shamsuddin L Taya dari
Development Academy of Bangsamoro, Filipina.
Kemudian Assoc Prof Dr Yusliza Mohd Yusoff dari Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia, dan dari
Indonesia ada guru besar Universitas Gadjah Mada Prof Hermin Indah Wahyuni. “Mereka dipastikan akan
menjadi keynote speaker dalam konferensi bulan November mendatang,” ungkap Ratri Candrasari, Kamis
(17/9/2020).
Menurutnya, konferensi akan membahas tentang berbagai persoalan dan ilmu sosial dan politik, budaya,
ekonomi, hukum, dan pendidikan. Tema yang diangkat adalah “Tantangan dan Peluang Membangun Tatanan
Sosial Baru di Tengah Pandemi Covid-19”.
Ditambahkan Ratri, konferensi ini akan mempertemukan para akademisi, peneliti, ilmuwan, mahasiswa, dan
pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang keahlian dan dari berbagai negara. Mereka akan
mempresentasikan, berbagi, dan mengatasi berbagai masalah politik, hukum, pendidikan, dan bidang ilmu sosial
lainnya di tengah krisis Covid-19.
“Tidak ada negara di dunia ini yang bisa melepaskan diri dari pengaruh pandemi Covid-19, baik langsung
maupun tidak langsung. Kondisi ini menuntut setiap negara menyesuaikan dengan kondisi yang ada agar tetap
survive,” jelas Ratri.
Ia mengundang akademisi di dalam dan luar negeri untuk terlibat dalam konferensi yang berlangsung melalui
aplikasi Zoom tersebut. Setiap makalah yang diterima akan diterbitkan dalam prosiding konferensi yang akan
diindeks oleh Web of Science (WoS).
Untuk informasi lebih lanjut bisa mengunjungi websiteICoSPOLHUM 2020 Unimal] dan untukRegistrasi
. Informasi tambahan bisa menghubungi narahubung Ratri Candrasari (08116706617), Dini Rizki (0812-69301130), dan Kurniawati (0812-8173-5884).[ayi]
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