KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb. Puji syukur kehadirat Allah, SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas semua
curahan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua ummat manusia sehingga atas izin-Nya juga Seminar
Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe (Semnas PNL) ke-2 dan call paper dengan tema Revolusi
4.0 industri masa depan, tantangan, dan peluang pengembangan pendidikan tinggi. Dapat dilaksanakan
dengan baik dan sukses hingga dapat diterbitkan prosidingnya. Shalawat dan salah kepada Rasulullah
SAW, yang telah membawa perubahan-perubahan hingga ilmu-ilmu bisa bertransformasi sesuai dengan
zamannya.
Tema tersebut kami pilih sebagai bagian dari mensosialisikan berbagai hal tentang kemajuan
teknologi yang berbasis digital dan robot diberbagai area/bidang dan aspek kehidupan dalam
menyongsong Revolusi Industri 4.0 yang membutuhkan kesiapan dan kematangan serta penyamaan
persepsi dalam implementasinya di perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus menjadi motor penggerak,
dan pusat kajian dalam implementasi di berbagai aspek, sehingga di era Revolusi Industri 4.0 perguruan
tinggi tidak lagi berkutat dengan bagaimana belajar menggunakan tenologi akan tetapi bagaimana PT
mampu berkreasi, berinovasi dan berinvensi dalam menghasilkan tenologi baru.
Para akademisi nasional dan di Aceh khususnya telah banyak menghasilkan penelitian-penelitian
namu masih banyak yang belum diseminasikan dan dipublikasikan secara luas, sehingga akses isinya
tidak dapat dketahui oleh masyarakat luas yang membutuhkannya. Atas dasar itulah maka seminar ini
diadakan sebagai ajang bagi para akademisi untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, sekaligus
dapat bersama-sama saling tukar informasi dan memperdalam masalah penelitiannya serta
mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan.
Seminar ini diikuti oleh para peneliti dengan berbagai disiplin ilmu yang telah membahas sesuai
dengan bidang kajian mereka masing-masing dan telah banyak memberikan pemikiran-pemikiran dan
solusi bagi kemajuan teknologi di Indonesia di era Revolusi Industri 4.0.
Akhir kata, kami menyampaikan terimakasih kepada segenap pimpinan Politeknik Negeri
Lhokseumawe, keynote, pemakalah, peserta, panitia yang telah berupaya hingga semnas ini terlaksana
dengan baik dan lancar . semoga Allah SWT, selalu meridhai dan memberkati semua usaha yang baik
dan ikhlas dari kita semua.
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