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Kata Sambutan 

 

 

Bismillahirrohmaanirrohiim, 

Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. 

 

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah 

Subhaanahu Wata’ala atas anugerahNya sehingga Program Studi Sastra Jepang 

FIB UGM pada tahun 2014 ini genap berusia 25 tahun. Kita juga bersyukur 

bahwa acara seminar internasional dan temu alumni telah sukses diselenggarakan  

pada tanggal 20 September 2014. 

Kedua,  sebagai ketua mewakili seluruh panitia yang terlibat, 

mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada  semua pihak yang terkait, 

yaitu para pembicara – baik pembicara utama maupun pembicara pada sesi paralel,   

tamu undangan, peserta seminar dan alumni yang telah sudi ikut serta 

berpartisipasi, dan dekanat FIB UGM yang sudah memberikan dukungan dana 

dan izin.  

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para pembicara utama yang 

datang dari Jakarta dan Jepang: Ibu Dr. Shobichatul Aminah dari Universitas 

Indonesia, Ibu Profesor Miyatani Atsumi dari Universitas Prefektur Aichi Jepang, 

Bapak Dr. Aoki Takenobu dari Universitas Chiba Jepang, Bapak Dr. Akutsu 

Masayuki dari Universitas Touyou, dan dua orang anggota timnya, Bapak 

Mulyadi, M.A., dan Bapak Rachmat K Dwi Susilo, M.A.. Kami juga 

mengucapkan terima kasih kepada para pembicara sesi paralel yang datang dari 12  

universitas, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, STIBA Saraswati 

Bali, Universitas Hasanudin Makasar, Universitas Jember, Universitas Airlangga 

Surabaya, Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Komputer Indonesia 

Jakarta, Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Al-Azhar Jakarta, Universitas 

Widyatama Bandung, Universitas Teknologi Yogyakarta, dan Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta.  

Ketiga,  melalui kegiatan seminar ini diharapkan para pengajar dan peneliti, 

pembelajar, dan pemerhati studi kejepangan dapat saling bersilaturahmi, saling 

memberikan informasi terkini terkait masalah bahasa, sastra, budaya, dan sejarah 

Jepang. Melalui kegiatan temu alumni, diharapkan para alumni dan dosen dapat 

menancapkan tonggak sejarah untuk membentuk persatuan alumni Prodi Sastra 

Jepang FIB UGM. 

Keempat, berdo’a semoga keberadaan Prodi Sastra Jepang UGM tetap 

dapat memberikan manfaat dan barokah bagi semuanya, terutama bagi pihak-

pihak yang terkait,  dan selalu mendapatkan ridlo Allah SWT. Aamiin. 
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Kelima, sebagai penutup sambutan, saya baik secara pribadi maupun 

sebagai ketua panitia, memohon kepada semuanya, sudilah kiranya membukakan 

pintu maaf untuk kami atas segala kekurangan  penyelenggaraan acara hari ini. 

Terima kasih. 

 

Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. 

 

 

Yogyakarta, 20 September 2014 

 

Ketua Panitia 

 

 

Dr. Tatang Hariri, M.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




