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Nomor: B/3121/UN34!TU/202l
Hal
: Permohonan partisipasi dalarn The I st International Conference
on Pruciicum and Community Service (lcoPCoSE)

Yth. Rektor
Universitas Musamus
Merauke, Papua

Dengan hormat,
Universitas

Negeri Yogyakartarta

ti"

menyelenggarakan The I" International Conference on

Practicum and Community Service in Education (ICoPCoSE) pada tanggal 3 dan 4
November 2021. Terna yang diangkat pada konferensi intemasional ini adalah 'Practicum
and Student Community Service in the zr' Century Education'.
Konferensi intemasional ini diselenggarakan untuk membuka peluang berbagi informasi,
pengetahuan, dan pengalarnan, serta jalinan kerja sama di antara para pengelola dan praktisi
program Praktik Kependidikan (PK), Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Praktik Industri
(PI)/Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang di berbagai negara. Hal ini akan berkontribusi
pada perkembangan dan inovasi praktik penyelenggaraannya di semua perguruan tinggi dan
berbagai lembaga terkait. Sesuai dengan anjuran dan peraturan pemerintah terkait pandemi
Covid 19, kegiatan ini akan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom
teleconferencing platform.
Sebubungan dengan hal tersebut, melalui surat ini kami mengajukan permohonan kepada Ibu
Wakil Rektor I berkenan menyebarluaskan inforrnasi ini ke berbagai pihak yang relevan di
Perguruan Tinggi Bapak/Ibu. Kami juga mengajukan permohonan kepada civitas akademika
di Universitas Musamus untuk turut berpartisipasi dalam konferensi intemasional tersebut
deugan mengirimkan pemakalah yang akan mernpresentasikan makalahnya di sesi presentasi

paralel dalam Bahasa Inggris. Makalah dapat berupa tulisan berbasis penelitian ilmiah, kajian
literatur, opini, maupun best practices. Topik makalah dapat disesuaikan dengan program
KKN, PK, dan PI/PKUMagang yang diselenggarakan di Universitas Musamus.
Informasi lebih lanjut dapat dilihat pad.a.flyer dan leaflet yang kami lampirkan bersama surat
ini atau di laman konferensi http:hcopcose.uny.ac.id. Proses pendaftaran dilakukan melalui
lam.ankonferensi. Selanjutnya, informasi akan dikirim melalui email pendaftar. Jika terdapat
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pertanyaan, silakan menghubungi CP yang ada di leaflet danjlyer atau mengirimkan email ke
icopcose(a;uny.ac.id.
Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih. Kami tunggu
partisipasinya pada The 1st International Coriference on Practicum and Community Service.
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