
SAMBUTAN KETUA PANITIA ISONED 2010 


Assa/amu 'a/aikum Wr. Wb 
Salam sejahtera untuk kita semua, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, 

Tuhan yang Maha Esa, karena atas hidayah-nya-Iah pada hari ini dapat bertemu pada 
Internasional Seminar On Education (ISONED 20 I 0). Atas nama Panitia ISONED 20 I 0, 
Ijinkan saya mengucapkan selamat datang di Bandar Lampung. 

Hadirin yang terhormat, ISONED merupakan ajang sharing ilmu pengetahuan dan 
penelitian antara para akademisi, pemerintah, praktisi dan perusahaan yang berminat dan 
konsen terhadap eksistensi perkembangan disegala bidang terkait dengan dunia pendidikan. 
Diharapkan dari sharing ilmu pengetahuan bersama ini dapat semakin menyelaraskan 
pemahaman berkelanjutan berbagai pihak untuk perkembangan dan peningkatan mutu 
pendidikan di Indonesia. Tujuan akhir dari ISONED ini terwujudnya penelitian bersama (join 
reseach) antara berbagai belah pihak, sehingga hasil penelitian perguruan tinggi dapat di 
publikasikan baik dalam negeri maupun di luar negeri. 

Hadirin yang terhormat, ISONED 20 I 0 merupakan kegiatan yang diselenggarakan 
atas kerjasama antara 3 (tiga) Perguruan Tinggi yaitu Jose Riza/ University of Manila 
Phi/ipina, STMIK Pringsewu dan Universitas Muhammadiyah Lampung ini, terdapat 65 (enam 
puluh lima) artikel yang masuk ke panitia dan yang lolos seleksi dianggap layak oleh komite 
Program adalah 24 (dua puluh empat) ar11kel. Artikel tersebut sebagian besar berasal dari 
kalangan akademisi, sedangkan sisanya dari kalangan praktisi. Artikel yang masuk datang dari 
berbagai Perguruan Tinggi diantaranya seperti Universitas Negeri Lampung, lAIN Raden Intan 
Lampung, Universitas Bandar Lampung, Universitas Tulang Bawang Lampung, STKIP PGRJ 
Lampung, IBI Dannajaya, Universitas Widyatama Bandung, Universitas Komputer Bandung, 
Universitas Jenderal Achmad Yani Bandung, Universitas Borobudur Jakarta, Universitas 
Teknologi, Surabaya dan Universitas Muharnmadiyah Lampung, hal ini menunjukan minat 
yang cukup besar terhadap acara ini. Panitia juga memberikan kesempatan kepada beberapa 
mahasiswa untuk menulis artikel, supaya menyampaikan pendapat atau ide riset dapat 
diwujudkan sejak dini. Dengan berat hati panitia juga menolak beberapa artikel yang dengan 
berbagai pertirnbangan dianggap belum layak dipersentasikan atau kurang relevan dengan 
tema seminar. 

Hadirin yang terhormat, Panitia mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 
telah mendukung penyelenggaraan seminar. Kepada Keynote speaker pembuka yaitu: Prof. 
Dr. Felina C Young (Vice Presiden JRU Manila, Philipin), Dr. Mudaffar Syah (DPD Rl), DR. 
Bambang Cahyono (Universitas Teknologi Surabaya), dan Drs. Agus Pahrudin, M.Pd ( Rektor 
Universitas Muhammadiyah Lampung), kami ucapkan terimakasih atas kesediannya untuk 
memberikan presentasi (keynote speech). Kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh 
anggota komite program atas kesediaanya untuk menyeleksi artikel yang masuk . Terimakasih 
yang setinggi tingginya kepada Sponsor atas dukungannya. Tak lupa kepada Panitia, baik 
Dosen, mahasiswa rnaupun karyawan STMIK Pringsewu dan Universitas Muhammadiyah 
Lampung, ini adalah hasil keIja keras kita bersama. Akhirnya, kami mohon maaf yang sebesar
besarnya bila pada penyelenggaraan acara ISONED 20 10 masih terdapat kekurangan di 
da\arnnya. Kritik dan saran Bapak/Ibu sangat kami nantikan sehingga kami dapat melakukan 
perbaikan dimasa mendatang. 

Wassa/aamu 'a/aikum Wr. Wb 
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