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Assalammualaikum Wr. Wh. 

Salam sejahtera untuk kita semua, Segala Puji syukur kehadirar Allah SWT, sehingga hanya 
karena rahrnat, hidayah, dan segala rizkiNya-Iah pada pagi hari ini kita dapat bertemu pada 
Seminar Nasional dengan lema "Integrasi Dunia Pendidikan, Teknologi Infonnasi & Industri". 
Tak lupa shalawat dan salam semoga tercurah padajunjungan kita Nabi Muhammad SAW , para 
sahabar dan pengikutnya. 

Hadirin yang terhormat, 
Seminar Nasional ini adalah kegiatao seminar yang bersifat tahunan yang diselenggarakan o1eh 
Fakultas Teknik Universitas Widyatama Banduog. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum atau 
sebagai jembatan yaog tepat untuk berbagi informasi dan bertukar (sharing) ide tentang apa yang 
teljadi dilapangan dan kondisi akademik sehingga dapar dijadikan sebagai ajang pembaruan cara 
pandang dunia industri dao akademik, dan darinya dapat disampaikan "comer stone", pointers , 
dan kiat-kiat yang dapat mengantarkan pada pencerahan ilmu dan industri. 

Hadirio yang berbahagia, 

Panitia sangat berbahagia atas sambutao dari berbagai kalangan baik dengan mengirimkan 

makalah dan ataupun menghadiri seminar ini . Sehingga pad a hari ini telah terkumpul sebanyak 45 

makalah yang dianggap layak uotuk dipresentasikan. 


Kebahagian kami terasa semakio lengkap, karena makalab deogan tiojauao akademis dan praktis 

hampir seimbang. Meski demikian, harus kami akui, babwa sebagian besar makalah masih datang 

dari kalangan akademis. Makalah juga tidak hanya melihat dari sisi teknis, namun juga dan sisi 

manajerial dan sosial. Harapan karni, makalah yang ditulis dari berbagai perspektif ini, seperti 

barapan kami semula, semakin meningkatkan relevansi penelitian dalam bidang Pendidikan, 

Teknologi Informasi & Industri. 


Had inn yang terhorma t, 

Pada kesempatan kali ini, Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

mendukung penyelenggara seminar iui. Kepada Bapak Dr. Ir. Richard Mengko, kami 

mengucapkan terima kasih atas kesediaannya memberikan Keynote Speech pada seminar ini. 

Karni juga bertenma kasih kc-pada pibak Yayasan & Universitas Widyatama yang turut serta 

mendukung acara ini . 


Akhimya, meskipun Panitia sudah berusaha maksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik 

pada seminar ini, kekurangan masih sangat mungkin ditemui . Untuk ito, karni mengucapkan 

maaf. Klitik dan saran untuk perbaikan kegiatan serupa selanjutkan, sangat karni harapkan. 


Selamat datang di Kota Bandung. Kota kembang Kota Bermartabat Selamat datang di Seminar 

Nasional ini. Selamat berserninar, mudab-mudahan apa yang disampaikan oleh pemakalah dan 

peserta seminar akan menjadi sumbangan yang ~ermanfaat bagi kernajuan bangsa Indonesia . 


Wassalamualaikum Wr. Wh 
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