
SAMBUTAN KETUA JURUSAN 


Assalamual'aikum Wr. Wb. 

S
egala puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga hanya karena rahmat, hidayah, dan 
segala rizkiNya-lah pada pagi hari ini kita dapat bertemu pada salah satu agenda 
Lustrum Teknik Informatika un yang kedua, yaitu Seminar Nasional Aplikasi 

Teknologi Informasi 2004. Tak lupa shalawat dan salam semoga tercurah pada junjungan 
kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya. 

Hadirin yang saya hormati, 
Pada tahun 2004 ini, Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia telah genap 
berusia 10 tahun. Satu dasawarsa lamanya Jurusan ini telah ikut andil dalam mencerdaskan 
kehidupan Bangsa Indonesia. Selama 10 tahun itu pula, tidak sedikit kemajuan yang telah 
diraih oleh Jurusan ini dengan tidak sedikit pula rintangan yang harus dilaluinya. 
Alhamdulillah, dengan rahmat Allah SWT, dan D'; . 1al kebersamaan serta komitmen yang 
kami miliki, Jurusan Teknik Informatika telah dapdt melalui segala rintangan ada. Dalam 3 
tahun terakhir, jurusan telah membenahi kurikulumnya untuk memberikan bekal cukup 
bagi mahasiswa terutama dalam software engineering, dengan penguasaan teori dan 
praktek yang seimbang. Pada tingkat akhir, mahasiswa dipersilakan untuk memilih minat 
studi yang kami tawarkan, yaitu: Sis tern Informasi, Komputasi & Sistem Cerdas, Sistem & 
Jaringan Komputer, atau Multimedia. 

Hadirin yang saya hormati, 
Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa, sampai saat ini, mahasiswa yang telah 
terdaftar di Jurusan Teknik Informatika adalah sebanyak 1655 orang, dengan jumlah 
mahasiswa per angkatan sekitar 200 orang, kecuaIi angkatan 1994 -1996. Mulai tahun 1999
sekarang, selection ratio mahasiswa bam cukup baik, rata-rata persaingan calon mahasiswa 
adalah 1 :6, dengan pendaftar yang berasal dari hampir semua propinsi di Indonesia . Jumlah 
alumni sampai saat ini baru 451 orang, 42 diantaranya lulus dengan predikat cum laude. 
Satu kecenderungan dari alumni kami saat ini adalah keinginannya untuk melanjutkan 
study ke jenjang yang lebih tinggi. Sampai saat ini, besarnya jumlah mahasiswa tidak 
sepadan dengan jumlah stai pengajar. Jurusan Tekmk Informatika UII sampai saat ini baru 
memiliki 12 staf akademik tetap. 

Hadirin yang saya hormati, 
Bam pada kesempatan kali im, Jurusan Teknik Informatika merayakan hari ulang tahunnya 
dengan agenda kegiatan yang cukup padat. Sebagian kegiatan dipelopori oleh dewan dosen, 
dan sebagian yang lain atas inisiatif dari mahasiswa' yang bertajuk Informatics INSIDE 2004. 
Untuk kegiatan yang berQrientasi akademik, kami menggelar 3 seminar, yaitu Seminar 
Grafik & Multimedia, Seminar Kewirausahaan (Quantum Memory),. dan yang terakhir 
adalah SNATI2004. Untuk kegiatan yang bertujuan untuk mengasah kreativitas mahasiswa, 
digelar lomba pembuatan computer game dan animasi. Untuk olah raga dan sem, 
mahasiswa mengadakan pertandingan bola basket, futsal, dan pentas seni. Bakti sosial 
berupa aksi donor darah juga telah selesai dilakukan. Terakhir, pada puncaknya tanggal 01 
Oktober 2004 nanti InsyaAllah kami akan mengadakan Temu Alumni. 
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Hadirin yang saya hormati, 
Kami mengharapkan pada Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi ini akan 
menambah wawasan dan ilmu kita terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi di 
berbagai bidang, dan akan lebih baik lagi apabila setelah mengikuti seminar ini, kita 
memiliki gagasan dan pandangan balU yang dapat kita sumbangkan bagi kemajuan Bangsa 
Indonesia tercinta ini. K~ juga mengharapkan bahwa agenda SNATI im bisa berkelanjutan 
u:ntahun tahun-tahun yan'(, akan datang. Sehingga paling tidak satu tahun sekali kita bisa 
'oetsi\amxanml u:nm'K sa\in og'o~l'm~:a.! 'Pw-1:ra.l\. 

Terakhir,. saya mrngucapkan selamat mengikuti Seminar Nasional Aplikasi Teknologi 
Informasl (SNA TI2004). Kami mohon maaf jika ada kekurangan pada pelayanan kami 
selama mengikuti SNATI ini. 

Wassalamual'aikum Wr. Wb. 
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