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Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Pertama-tama atas nama seluruh panitia Joint Seminar Japan-Indonesia Seminar on Technology 
Transfer & National Seminar on Industrial System Planning 2008 (JITT & SNPSI 2008) kami 
mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta JITT & SNPSI 2008. Berbeda dengan 
penyelenggaraan sebelumnya, pad a tahun ini kami sangat berbahagia bahwa JITT & SNPSI 2008 
diselenggarakan secara bersama oleh KK Sistem Industri dan Tekno Ekonomi, Fakultas Teknologi 
Industri, Institut Teknologi Bandung dengan Graduate School ofEngineering, Graduate School for 
International Development and Cooperation dan Collaborative Research Center, Hiroshima 
University - Japan. Peyelenggaraan JIIT & SNPSI 2008 ini adalah salah satu bentuk tindak lanjut 
dari Memorandum of Understanding antara Insitut Teknologi Bandung dan Hiroshima University 
yang ditandatangi pada tahun 2006. 

Motivasi dari penyelenggaran JlIT & SNPSI 2008 ini adalah penguasaan dan penerapan teknologi 
merupakan salah satu faktor utama pencapaian daya saing sektor industri. Mengingat Sektor 
Industri merupakan salah satu penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi. Fakta menunjukkan 
bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan 
sistem industri-nya. Oleh sebab itu sistem industri perlu didorong dan dikembangkan agar mampu 
untuk menjadi penggerak perekonomian yang handal dalam menciptakan partumbuhan ekonomi. 
Menghadapi kompleksitas masalah perencanaan dan pengelolaan sistem industri yang dipicu oleh 
perubahan mendasar dalam tatanan politik, ekonomi dan sosial budaya di tengah proses globalisasi 
dan menguatnya tuntutan lokal di Indonesia seperti otonomi daerah, terdapat suatu kebutuhan akan 
suatu pendekatan yang lebih pro-aktif dan komprehensif serta inovatif untuk membangun 
kemampuan dan memperkuat sistem industri sehingga mampu bersaing secara global. 

Dalam konteks seperti ini JITT & SNPSI 2008 diharapkan dapat menjadi salah satu media interaksi 
antara praktisi, akademisi dan stakeholder sistem industri. Dari para praktisi, baik dari sektor 
swasta maupun pemerintah, diharapkan dapat dipaparkan pengalaman praktis, dan dari para 
akademisi diharapkan dapat dipaparkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam menangani masalah 
pembangunan, perencanaan dan pengelolaan sistem industri. Sedangkan para stakeholder 
diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan dan dukungan sehingga tercipta suatu 
lingkungan yang kondusif bagi wmbuh dan berkembangnya sistem industri yang produktif dan 
inovatif di Indonesia. 

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas bantuan dari seluruh pihak yang telah memberikan 
oantuan dalam penyelenggaraan JITT & SNPS[ 2008 dan mohon maaf atas segala kekurangan dan 
ketidaknyamanan yang terjadi. Semoga JITT & SNPSI 2008 dapat memberikan kontribusi dalam 
khasanah Perencanaan Sistem Industri Nasional. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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