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Seoul 21 stInternational Conference On "Medical, Medicine And Health Sciences"merupakan suatu
kegiatan konferensi internasional yang mengangkat tema Medical, Medicine And Health Sciences.
Konferensi ini merupakan konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Academic Fora
dan tidak hanya diikuti oleh mahasiswa melainkan para ahli ataupun praktisi dapat ikut
berpartisipasi dalam konferensi ini. Konferensi ini berlangsung pada tanggal 3-4 Maret 2017 di
Korea Selatan dan bertempat di HI Seoul Youth Hostel, Yeongshinro 200, Yeoungdeungpo-Gu,
57 Yeongdeungpo-Dong. Kegiatan dimulai dari jam 8 pagi waktu setempat. Konferensi ini
dihadiri oleh empat delegasi yaitu dari Thailand, Taiwan, Bangladesh, dan Indonesia. Delegasi
dari Thailand dan Taiwan mengusung dua paper sedangkan Indonesia dan Bangladesh
mengusung satu paper. Paper kami berjudul 'Introducing "Jamu" as The Prominent Alternative
Medicine by Public Health Promotion to Reduce Cancer Prevalence in Indonesia'. Salah satu
alasan kami mengangkat nama 'Jamu' guna memperkenalkan eksistensi jamu di mata
internasional, sehingga didapatkan manfaat baik itu bagi kami maupun bagi almamater dan
Indonesia.
Konferensi ini berlangsung selama dua hari dan berjalan lancar, dimana hari pertama berisi
kegiatan utama yaitu registrasi ,pengenalan dari masing-masing delegasi ,pembukaan ,sesi
presentasi yang terbagi menjadi dua sesi, kemudian dilanjutkan dengan penutupan yang diawali
dengan pembagian sertifikat, dan diakhiri dengan sesi foto dan makan bersama. Pada hari
kedua yaitu terjadwal sebagai hari "City Tour". Kami melakukan tur melihat keindahan negara
gingseng ini dan kesan kami terhadap Korea adalah negara yang rapi dan mandiri. Setelah
mengikuti kegiatan konferensi, kami terpacu untuk selalu mengembangkan kemampuan kami,
tidak berhenti dengan hanya mengikuti konferensi ini. Pengembangan terhadap soft skill sangat
diperlukan guna membentuk karakter yang cerdas dan mandiri. Salah satu manfaat mengikuti
sebuah konferensi adalah membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuannya baik
itu hard skillmaupun soft skill. Walaupun cara pengembangan diri tidak hanya dengan mengikuti
konferensi, namun banyak cara dan jalan untuk mengembangkan kemampuan. Namun,
kesempatan tidak akan datang untuk kesekian kali, oleh karenanya manfaatkan masa sebagai
seorang mahasiswa dengan selalu mengembangkan kemampuan. Kami berharap akan banyak
mahasiswa yang aktif dalam mengembangkan kemampuannya, baik dalam ranah nasional
maupun internasional.
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:

1. Tazkia Fitriani / Nim. 051311133250
2. Raditea Farah Frehatsari / Nim. 051311133106
3. Sari Risanti / Nim. 051311133082
4. Sayyidati Ma’rufah/051311133098
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