Hai, Kawan-kawan mahasiswa HI UBL!
Laboratorium Diplomasi HI atau yang singkatnya sering disebut sebagai Lab HI,
kembali menyelenggarakan berbagai kegiata, dari kita dan untuk kita!
Pekan ke-2 di bulan Oktober ini, Lab HI telah menyelenggarakan sedikitnya empat
(4) program utamanya. Diantaranya Tutorial mata kuliah wajib dan inti Semester
Gasal 2018/2019 khusus dijadwalkan bagi kita mahasiswa/i HI, terutamanya kawankawan peserta mata kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (PIHI) dan Teori
HI Lanjutan (THIL)!

Tutorial pertama telah dilaksanakan pada Selasa, 9 Oktober 2018 Pukul: 08.00 WIB,
bertempat di Ruang kelas 7.5.4. Tunggul Narpadi Mahasiswa dari angkatan 2017
sebagai pemateri memberikan penjelasan mengenai “Aktor-aktor didalam Hubungan
Internasional serta Perspektif didalam Hubungan International”. Pertemuan pertama
ini dihadiri oleh 16 orang
Tutorial kedua telah dilaksankanpada Kamis, 11 Oktober 2018 Pukul: 16.00 WIB
bertempat di Ruang Kelas 7.5.4. Pada Tutorial kedua ini, materi pendukung
substansi mata kuliah THIL disampaikan oleh Dewi W mahasiswa dari angkatan
2015! Pada pertemuan tersebut, materi yang disampaikan tentang bagaimana
berbagai macam Teori didalam Hubungan International yang muncul seperti Teori
Konstruktivisme, Teori Post Modernisme, sampai ke Teori Feminisme.

Nah. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung dalam tutorial THIL, masih ada satu
(1) pertemuan lagi, yaitu pada Kamis, 18 Oktober 2018. Bagi yang ingin bergabung,
jangan lupa mendaftarkan diri ke Vilenta Mahasiswi Prodi Hubungan Internasional
angkatan tahun 2017 di no 087881564356.
Selain tutorial mata kuliah wajib dan inti, Lab HI juga kembali mengadakanprogram
berupa tutorial bahasa asing. Ibu Puti Parameswari, M.Si kembali membuka kelas
tutorial Deutsch. Tutorial Deutsch diselenggarakan setiap hari Selasa pukul 10.40
WIB dan Kamis Pukul 10.30 WIB.

Bagi kawan-kawan yang belum bergabung pada pertemuan minggu ini, silakan
segera menghubungi Abri Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2017.
Kuota peserta terbatas 25 orang saja untuk setiap pertemuannya!
Program Lab Dipolomasi lainnya yaitu, diskusi Ilmiah yang telah dilaksanakan kan
pada Jumat, 12 Oktober 2018 Pukul: 10.00 WIB bertempat di Lab Diplomasi HI
mendatangkan alumni HI UBL sebagai pemateri, yaitu Kak Sony Iriawan, M.Si (Han)
dengan tema yang menarik, yaitu "Dinamika Geopolitik Indo-Pasifik dalam Perspektif

Ekonomi Politik Internasional."
Dari tema diatas, kita dapat mengetahui bagaimana dinamika sebuah kawasan IndoPasifik yang memiliki pengaruh geopolitik dan geoekonomi terhadap setiap aktivitas
perdagangan dan transaksi pasar bebas dunia.
Bagi kawan-kawan yang tertarik mendiskusikan berbagai topik dan isu krusial yang
mencangkup ruang lingkup internasional maupun nasional, Jangan sampai
terlewatkan diskusi ilmiah di semester-semester selanjutnya!

Ke depannya akan ada banyak program-program seru lainnya dari Lab HI. Sampai
jumpa!

