SAMBUTAN KETVA JURUSAN
Bismillahirrohmanirrohiem
Assalamu'alaikum, Wr. Wb.
egala puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga hanya karena rahmat, hidayah, dan segala
rizkiNya-Iah pada pagi hari ini kita dapat bertemu pada Seminar Nasional Aplikasi Teknologi
Informasi 2005. Tak lupa shalawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi
Muhammad SA W, para sahabat dan pengikutnya.

S

Hadirin yang saya hormati,
Seminar Nasional A plikasi Teknologi Informasi (SNA TI) 2005, adalah seminar nasional kedua yang
telah dilaksanakan oleh Jurusan Teknik Informatika setelah SNATI 2004 yang dilaksanakan satu
tahun yang lalu dalam rangka memperingati satu dasawarsa jurusan ini. SNATI 2005 ini juga
merupakan implementasi dari salah satu program yang masuk dalam agenda Program Hibah A2.
Alhamdulillah, animo para akademisi untuk berperan serta dalam acara ini sernakin meningkat.
Tercatat para peserta berasal dari Sabang sampai Merauke, dan dari berbagai perguruan tinggi baik
negeri maupun swasta.
Hadirin yang saya hormati,
Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa, dalam satu tahun ini Jurusan Teknik Informatika
telah mengalami cukup banyak perkembangan. Pada tahun 2005-2007 jurusan ini memperoleh Hibah
A2 dari DIKT!. Dengan hibah ini, kami akan berupaya untuk Iebih meningkatkan kualitas proses
belajar mengajar, serta perbaikan kapasitas dan kualitas fasilitas pendukungnya, seperti Iaboratorium
dan perpustakaan. Dalam rangka meningkatkan keahlian mahasiswa, Jurusan juga selalu berupaya
untuk melengkapi Iaboratorium dengan program-program bersertifikasi internasional. Dalam satu
tahun ini, Jurusan telah bekerja sarna dengan CISCO dan telah menjadi lokal akademi untuk CISCO
Networking Academy Program (CNAP). Di bidang multimedia, Jurusan juga telah menjadi Macromedia
Academy Program dengan menggandeng Digital Studio Solo. Dalam waktu dekat, InsyaAllah dalam
tahun ini juga, Jurusan juga akan mernbangun Java Education Center (JEC).
Hadirin yang saya hormati,
Karni mengharapkan pada Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi ini akari menarnbah
wawasan dan ilmu kita, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang, dan
akan Iebih baik lagi apabila setelah mengikuti seminar ini, kita memiliki gagasan dan pandangan baru
yang dapat kita sumbangkan bagi kemajuan Bangsa Indonesia tercinta ini. Kami juga mengharapkan
bahwa kualitas SNATI ini bisa semakin meningkat untuk tahun-tahun yang akan datang.
Terakhir, saya mengucapkan selamat mengikuti Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi
(SNATI 2005). Kami mohon maaf jika ada kekurangan pada pelayanan kami selama mengikuti SNA TI
ini.
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