
SAMBUTAN 

DIREKTUR POLITEKNIK TELKOM 


Assalamu 'alaikum wr.wb. 

Yang saya hormati peserta Seminar Nasional dan Call for Paper Politelmik Telkom 
Tahun 2009. Kami ucapkan selamat datang di Aula kampus Politelmik Telkom, Bandung. 

Seminar Nasional dan Call for Paper Politeknik Telkom Tahun 2009 ini merupakan 
bagian dari kerangka misi pengembangan Pendidikan vokasi di Indonesia di bidang leT. 
Politeknik Telkom mempunyai visi menjadi perguruan tinggi excellent dan berstandar 
intemasional di bidang ICrM Politelmik Telkom juga menyelenggarakan pendidikan 
vokasi berupa pendidikan yang membangun skill profesional dengan konsep versatilis, 
yaitu penekanan pada pengembangan kemampuan profesional leT berwawasan bisnis 
yang dibungkus oleh sikap mental kuat dan kemampuan terjun di dunia intemasional. 
Selain menyelenggarakan pendidikan vokasi, Politelmik Telkom juga ingin mencari 
solusi mengenai bentuk pendidikan vokasi yang lebih balk dari yang sekarang ada di 
Indonesia. 

Seminar Nasional dan Call for Paper Politeknik Telkom ini bertujuan untuk menjadi 
forum komunikasi antara peneliti, penggiat, birokrat pemerintah, pengembang sistem 
pendidikan, kalangan industri dan seluruh komunitas leT Indonesia maupun luar negeri 
dalam mencari solusi mengenai bentuk pendidikan vokasi yang lebih baik dari yang 
sekarang ada di Indonesia. Dengan kegiatan ini diharapkan memberikan masukan kepada 
stakeholder pengembang kurikulum pendidikan vokasi bidang leT di Indonesia, 
sehingga alumnus pendidikan vokasi diharapkan mempunyai kompetensi dan skill di 
bidang leT yang berstandar global dan berwawasan kebangsaan yang baik. Seminar 
Nasional dan Call for Paper Politelmik Telkom ini lnsya Allah akan terus dilaksanakan 
secara perodik sehingga bisa memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan 
pendidikan vokasi bidang lCT di Indonesia. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan kerja sama 
demi suksesnya acara ini. Semoga acara ini menjadi langkah awal bagi Politelmik Telkom 
untuk turut serta dalam membangun pendidikan vokasi yang unggul di Indonesia. 

Wassalamualamu'alaikum Wr. Wb 
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