
SAMBUTAN KETUA PANITIA 


Assalamual'aikum Wr. Wb. 

Salam sejahtera untuk kita semua, 

A
tas nama Panitia Pelaksana, ijinkan saya mengucapkan "selamat datang" di 
Yogyakarta. Kota budaya dan pendidikan yang berhati nyaman (bersih, sehat, indah, 
dan nyaman). 

Hadirin yang terhormat, 

SNATI 2004 yang diselenggarakan oleh Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam 

Indonesia ini dimaksudkan sebagai forum diseminasi pengetahuan dan informasi tentang 

aplikasi teknologi informasi dalam berbagaibidang. Seminar ini diharapkan akan 

melibatkan banyak pihak dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari akademisi sampai 

praktisi, mulai developer sampai end-user, mulai dari hal yang bersifat teknis sampai yang 

berkaitan dengan manajerial dan sosial. Interaksi antar perspektif yang berbeda ini 

diharapkan dapat menjamin relevansi penelitian di bidang teknologi informasi dalam 

rangka aplikasi teknologi informasi untuk memajukan kesejahteraan manusia. 


Hadirin yang berbahagia, 

Panitia sangat berbahagia atas sambutan dari banyak kalangan baik dengan mengirimkan 

makalah danl atau menghadiri seminar ini. Untuk menjamin kualitas seminar, blind review 

dilakukan pada makalah yang masuk. Dengan bera.t hati Panitia juga menolak beberapa 

makalah yang dengan berbagai pertimbangan belum layak dipresentasikan atau kurang 

reIevan dengan tema seminar. Setelah melalui review, sebanyak 69 makalal1 dianggap layak 

untuk dipresentasikan. 


Kebahagiaan kami terasa semakin lengkap, karena makalah dengan tinjauan akademis dan 

praktis hampir seimbang. Meski demikian, harus kami akui, bahwa sebagian besar makalah 

masih datang dari kalangan akademisi. Makalah juga tidak hanya melihat dRri sisi teknis, 

namun juga dad sisi manajerial dan sosial. Harapan kami, makalah yang ditulis dari 

berbagai perspektif ini, seperti harapan kami semula, semakin meningkatkan relevansi 

penelitian dalam bidang teknologi informasi. 


Hadirin yang terhormat, 

Pada kesempatan kali im, Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah mendukung penyelenggaran seminar ini. Kepada Prof. Maung K. Sein, kami 

mengucapkan terima kasih atas kesediannya memberikan keynote speech pada seminar ini. 

Kami juga berterima kasih kepada para sponsor; PI. Sircom Indonesia, Terra Computer 

System, Penerbit Graha Ilmu, dan Computa. 


Akhirnya, meskipun Panitia sudah berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik 

pada seminar im, kekurangan masih sangat mungkin ditemui. Untuk itu, kami 

mengucapkan maaf. Kritik dan saran untuk.,perbaikan kegiatan serupa selanjutkan, sangat 

kami harapkan. 


Terima kasih, dan selamat berseminar. 


Wassalamual'aikum Wr. Wb. 
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