
SAMBUTAN KETUA PANITIA SNATI 2009 


Assalammu )alaikum wr. wb. 
Alhamdulillaahi rabbi I 'alamin. 

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah 
SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat-Nya saja kita dapat bertemu kembali 
pada Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) ini. Seminar ini 
merupakan agenda rutin tahunan sejak tahun 2004, yang dimaksudkan sebagai forum 
diseminasi pengetahuan dan hasil penelitian di berbagai bidang aplikasi teknologi 
informasi. Pada tahun ini penyelenggaraan SNA TI sekaligus merupakan salah satu 
rangkaian perayaan lustrum III Jurusan Teknik Informatika UII. 

Selanjutnya, kami mengucapkan terimakasih atas sambutan yang luar biasa dari 
berbagai pihak terhadap penyelenggaraan SNATI 2009 ini. Tercatat beberapa rekor 
terpecahkan dalam penyelenggaraan tahun ini, salah satunya adalah jumlah 
pemakalah yang in gin berpartisipasi dalam seminar ini. Tercatat lebih dari 250 
pemakalah yang berasal dari tidak kurang 125 pusat studi, lembaga penelitian dan 
perguruan tinggi di 25 kota, baik dari dalam maupun luar negeri, telah berpartisipasi 
untuk menuangkan ide ke dalam bentuk makalah. Di samping itu, terdapat banyak 
lagi para pendatang baru yang masih berusaha mengirimkan makalahnya, walaupun 
camera ready paper sudah masuk ke percetakan. Dari semua makalah yang masuk, 
tim reviewer memutuskan hanya 150 makalah yang dinyatakan diterima untuk 
dipresentasikan dalam seminar ini. 

Tidak lupa kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. 
Madya Dr. Voratas Kachitvichyanukul dari Asian Institute of Technology Thailand 
dan Prof. Madya Dr. Shanudin Zakaria dari Universiti Kebangsaan Malaysia atas 
kesediannya untuk menyampaikan makalah utama sebagai pengantar SNA TI 2009 
ini. Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya juga kami sampaikan kepada para 
sponsorships: UIINET, Penerbit Graha Ilmu, Oracle, CISCO, Sun Microsystem, RPI, 
Bernas, Republika, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, RRI, dan Radio Unisi. 

Hadirin yang kami muliakan, 
Bagi keluarga besar Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia, SNATI 
sudah menjadi tradisi. Walaupun begitu, kami menyadari jika dalam penyelenggaraan 
untuk yang kesekian kalinya ini masih saja terdapat banyak kekurangan. Oleh karena 
itu, atas nama seluruh panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sangat 
terbuka untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi peningkatan 
kualitas penyelenggaraan SNATI 2010 yang akan datang. 

Sekian, terima kasih. 
Wassalammu 'alaikum wr. wb. 
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