KATA PENGANTAR
Pada tahun 2015 ini, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Ventura
menyelenggarakan seminar dan penulisan makalah penerapan hasil penelitian maupun
hasil pengabdian pada masyarakat yang dipresentasikan dalam suatu seminar yang
bersifat nasional. Seminar ini diharapkan dapat mengembangkan dan
mempertanggungjawabkan kedalaman substansi keilmuan melalui tridharma perguruan
tinggi dalam rangka meningkatkan kompetensinya.
Seminar kali ini diharapkan dapat menjadi gambaran peran Perguruan Tinggi dalam
pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia. Untuk itu, tema “Peningkatan Kualitas
Hidup Manusia Indonesia yang Berkesinambungan & Berdaya Saing Tinggi” dipilih
dalam seminar ini.
Mudah-mudahan hasil karya para staf pengajar dalam melaksanakan dharma
pengabdian pada masyarakat dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan
dalam rangka menuju Indonesia yang lebih baik.
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KATA SAMBUTAN KETUA PANITA SNHP3M II

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkah dan rahmat-Nya sehingga
kita semua dapat kembali melaksanakan kegiatan Seminar Nasional Hasil Penerapan
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (SNHP3M) tahun ini. Seminar ini
merupakan seminar kedua setelah tahun lalu kita berhasil mengadakan seminar yang
sama dengan sukses di tempat ini. Tema yang diangkat dalam seminar kali ini adalah
Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Berkesinambungan dan Berdaya
Saing Tinggi. Tema ini masih relevan untuk dibahas hingga saat ini dan mungkin
beberapa tahun ke depan karena indeks pembangunan manusia Indonesia masih berada
pada peringkat ke-108 dari 187 negara, berdasarkan Human Development Reports, yang
dipublikasikan oleh UNDP.
Dalam SNHP3M II ini, antusiasme peserta semakin tinggi, terlihat dengan jumlah
makalah yang masuk mencapai lebih dari 60 buah. Berbagai topik dibahas dalam
makalah-makalah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dapat dilaksanakan secara meluas ke berbagai bidang kehidupan manusia,
dan para peserta yang terlibat di sini memiliki andil dalam memajukan kehidupan
bangsa dan negara kita.
Pada kesempatan ini, ijinkanlah saya mewakili panitia SNHP3M II mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat: para narasumber,
reviewer, peserta, moderator, undangan, pendukung acara, dan MC yang telah membuat
acara ini berhasil diselenggarakan.
Terima kasih sebesar-besarnya juga saya haturkan kepada pihak-pihak di lingkungan
internal Yayasan Tarumanagara dan Universitas Tarumanagara yang telah mendukung
penuh acara ini. Tidak terlupakan, kepada para Panitia SNHP3M II yang telah bersusah
payah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran, demi terselenggaranya seminar kita
ini, saya ucapkan terima kasih yang teramat dalam atas kerja kerasnya selama beberapa
bulan terakhir ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf
apabila ada kekurangan-kekurangan dalam seminar ini. Semoga seminar ini dapat
bermanfaat bagi kita semua.
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