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I 

Hadirin, peserta konferensi yang saya hormati, 

Pertama-tama marilah kita bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih karena atas 
2ndkaruniaNya ki ta semua dapat hadir dan berpartisipasi dalam "The National 

Conference " yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi U.1iversitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya dalam rangka menyambut ulang tahunnya yang ke-43. Konferensi Nasional ini 
diadakan tahunan dan kali ini diselenggarakan u:1tuk yang ke dua kalinya. Tujuan 
Konferensi Nasional ini di samping untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi 
ilmiah dalam bidang ekonomi juga diharapkan men~adi wadah komunikasi antar para 
profesional, lembaga pendidikan, lembaga penelitian serta institusi pemerintah. Dengan 
demikian, rintisan jalinan kerja sama antara berbagai institusi akan terwujud atau bahkan 
akan memperkuat kerja sama yang saat ini telah terbentuk. 

Stperti kita ketahui bersama bahwa pada mJsa-masa seperti saat ini, mengelola sumber 
daya seeara efektif dan efisien merupakan suutu hal yang harus dilakukan, baik dari sudut 
pandang mikro maupun sudut pandang makro . Untuk menunjang hal tersebut kiranya 
perlu penlahaman yang lebih mendalam tentang praktik-praktik baik (good practices) 
perihal manajemen dalam bidang yang ber!caitail dengan hal tersebut. Demikian juga 
untuk meningkatkan daya saing kiranya juga ferlu memperhatikan semua permasalahan 
dalam perkembangan industri bisnis, pemahaman manajemen strategik, serta aturan
aturan yang berlaku, namun demikian masalah etika sosial dan etika bisni:; juga perlu 
mendapat perhatian yang serius. Harapan kami, dalam aeara Konferensi Nasional ini 
semua aspek yang menyangkut hal-hal tersebut di atas dibahas seeara mendalam dan 
pada akhirnya menghasilkan gagasan atau kesepakatan yang bermanfaat bagi kemajuan 
bangsa. 

Kami mengueapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan pembieara tamu 
yang meluangkan waktunya untuk berbagi penga:aman di forum ini. Ueapan terirna kasih 
juga kami sampaikan kepada para pemakalah. dan peserta konferensi atas segal a 
partisipasiriya. Kepada panitia yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan karyawan Fakultas 
Ekonomi Unika Widya Mandala Surabaya juga kami sampaikan terima kasih atas 
terselenggaranya Konferensi Nasional ini dengan bcik. 
Selamat berkonferensi, semoga sukses. 
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