
SAMBUTAN KETUA PANITIA 


Assalamu'alaikum Wr. Wh. 

a1am sejahtera untuk kita semua,

SPuji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga dengan rahmat, hidayah, dan sega1a rizki-Nya pada 

hari ini kita dapat bertemu pada aeara Seminar Nasiona1 Aplikasi Teknologi Informasi ke dua 

(SNATI 2005). Pada kesempatan ini, ijinkan saya atas nama Panitia SNATI 2005 memberikan 

ueapan se1amat datang di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 


Hadirin yang terhormat, _ 

SNATI merupakan sebuah ajang diseminasi ilmu dan pene1itian antar para akademisi dan praktisi 

yang berminat dan konsen terhadap eksistensi Tekno1ogi Informasi dan perkembangannya. 

Perpaduan antar perspektif yang berbeda ini akan semakin menye1araskan pemahaman kedua belah 

pihak terutama tentang keberlanjutan atau kontinuitas kedepannya . Diharapkan dapat terjadi 

penelitian bersama (joint research) antara kedua be1ah pihak tersebut, sehingga hasil pene1itian yang 

ada di perguruan tinggi tidak stagnan atau berhenti di tengah ja1an tanpa adanya realisasi dan 

pemanfaatan yang dapat Iangsung berdampak kepada masyarakat 1uas melalui sentuhan praktisi 

terutama bidang industri. 


Hadirin yang berbahagia, 

SNATI 2005 merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Jurusan Teknik Informatika, 

Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini adalah kali kedua 

SNATI diadakan. Kali ini, ada yang istimewa yakni penyelenggaraan SNATI didukung oleh Program 

Hibah Kompetisi A2 yang belum lama ini didapat oleh Jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam 

Indonesia, dan dibantu oleh sponsor-sponsor lain. 


Hadirin yang terhormat, 

SNATI 2005 ini diikuti oleh sekitar 130-an paper dan lebih 100 makalah yang pada akhirnya lolos 

seleksi dan dianggap layak oleh tim reviewer. Makalah tersebut sebagian besar berasal dari kalangan 

Akademisi, walaupun beberapa praktisi juga terlibat di dalamnya. Beberapa makalah juga datang dari 

luar Indonesia (seperti Inggris, Belanda, dan Malaysia). Hal ini menunjukkan minat yang eukup besar 

terhadap acara semacam ini. Panitia memberikan kesempatan kepada beberapa mahasiswa untuk 

dapat menulis makalah, hal ini dimaksudkan supaya wujud generalisasi dan pelatihan penyampaian 

pendapat atau ide riset dapat terealisasi mulai sejak dini, mahasiswa. Dengan berat hati panitia juga 

menolak beberapa makalah yang dengan berbagai pertimbangan dianggap belum layak 

dipresentasikan atau kurang relevan dengan tema seminar. 


Hadirin yang berbahagia, 

Panitia mengueapkan berjuta terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung 

penyelenggaraan seminar ini. Kepada Profesor Mustaffa Mat Derris, kami mengucapkan terimakasih 

atas kesediaannya untuk memberikan sepatah kata pengantar (ke1Jnote speech) pada kita ini. Tak lupa 

kami juga mengucapkan terimakasih kepada Tim Reviewer: Bapak Tehan Basarudin (Universitas 

Indonesia), Bapak Rila Mandala dan Bapak Kridanto Surendro (Institut Teknologi Bandung), Bapak 

Profesor Adhi Susanto, Bapak Agus Harjoko dan Ibu Sri Hartarti (Universitas Gadjah Mada), Profesor 

Handayani (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) atas kesediaannya me-revieW makalah yang 

masuk. Dan tidak lupa kepada para Panitia baik dosen, mahasiswa maupun karyawan, ini ada1ah 

kerja keras kita bersama. Tanpa Anda semua, saya selaku Ketua Panitia tidak akan bisa berbuat 

banyak. 


Pada Akhirnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila pada penye1enggaraan aeara SNATI 

2005 masih terdapat kekurangan di dalamnya. Semoga ini dapat menjadi ajang intropeksi bagi kami 

untuk mengadakan seminar SNATI tahun berikutnya untuk lebih baik lagi. Kritik dan saran 

BapakjIbu sangat kami nantikan. 


Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Ketua Panitia Pelaksana SNATI 2005 

Muhammad Erwin Ashari Haryono 
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