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Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu dalam kesempatan
ini. Semoga kegiatan ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua.
Bapak/Ibu, yang berbahagia ,
Oi era globalisasi ini, setiap orang dan organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri agar
tidak dilindas oleh perubahan-perubahan zaman. Pergerakan atau perubahan dari industri
berbasis ekonomi menjadi berbasis pengetahuan atau informasi di abad 21 membutuhkan
suatu sistem pengelolaan pengetahuan yang kita kenai dengan knowledge management.
Knowledge management menekankan pada pemahaman dan penghargaan terhadap intangible
assets melebih i tangible assets. Sumber kekayaan baru bagi organisasi adalah pengetahuan,
bukan tenaga kerja, tanah, atau modal finansial. Pengetahuan itu bersifat intangible, dinamis,
dan sulit untuk diukur. Tetapi, tanpa pengetahuan yang merupakan harta intelektual
(intellectual assets), tidak akan ada organisasi yang dapat bertahan. Oengan kata lain,
kesuksesan bersaing akan sangat bergantung pad a bagaimana intellectual capital dikelola
dalam suatu organisasi.
Kesimpulannya, harus dipahami benar bahwa manusia dan
intellectual capital adalah sumberdaya yang paling besar bagi suatu organisasi.

Bapak/Ibu, yang kam i hormati,
Seperti yang telah saya kemukakan, usahawan yang tahu bagaimana knowledge management
diterapkan di perusahaan atau organisasinya, akan dapat bersaing dengan yang lain. Hal ini
karena dengan penggunaan pengetahuan (knowledge), waktu kerja dapat dihemat, biaya
komunikasi dapat diturunkan, dan perusahaan akan lebih produktif. Tidak dapat dipungkiri
bahwa knowledge management sekarang merupakan asset yang harus dimiliki tiap usahawan
dan organisasinya j ika ingin sukses.
Begitu pula dengan Widyatama . Kaml berusaha bersaing dengan yang lain dengan
menerapkan filosofi "OJITU" (Oisiplin dan Oedikasi, Jujur, Inovatif, Tekun, dan Ulet. Bagi
kami, hanya dengan "OJITU", intangible assets dapat diperoleh.
Bapak/Ibu, yang kami hormati,
Berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai knowledge management rasanya adalah hal
yang sangat penting di masa sekarang. Oleh karena itu kami, Widyatama, mengundang para
pakar/cendekiawan untuk bersama-sama mengolahnya dengan paparan masing-masing yang
sangat berharga.
Kepada Bapak/Ibu yang terhormat, saya ucapkan selamat mendengarkan dan berpartisipasi
secara aktifagar pulang dengan bekal yang sangat berharga. InsyaAllah.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.
Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, SE., M.S., Ak

6

