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SAMBUTAN KETUA PANITIA SEMANTIK 2013 
 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Salam sejahtera untuk kita semua 

 

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga kita semua dapat bertemu pada kegiatan ilmiah yang bertajuk Seminar Nasional Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Terapan (Semantik) Tahun 2013 ini. Seminar ini merupakan kegiatan seminar 

berskala nasional yang rutin diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 

Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Seminar ini dimaksudkan sebagai forum untuk mempublikasikan 

hasil penelitian dan pemikiran tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang.  

Semantik Tahun 2013 ini bertemakan ”Pengembangan Industri Kreatif dalam Perspektif Kearifan 

Lokal Berbasis Teknologi Informasi dan  Komunikasi”. Seminar ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran baik secara empiris maupun teoritis tentang pemanfaatan dan pengembangan industri 

kreatif dalam perspektif kearifan lokal berbasis IPTEKS.         

Pada kesempatan ini, Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berpartisipasi dalam Semantik kali ini. Rasa terima kasih kami sampaikan, khususnya kepada calon 

pemakalah yang telah mengirimkan makalahnya untuk di-review sebagai makalah yang akan dipresentasikan 

dalam Semantik ini. Pada Semantik Tahun 2013 dipresentasikan 75 makalah pada sesi panel dan paralel, 

serta dipublikasikan dalam Prosiding Semantik 2013. 

Terima kasih yang banyak juga kami sampaikan kepada Prof Dr. Ahmad M.Ramli SH,MH FCBArb 

selaku Keynote Speaker, H Ganjar Pranowo Sh dan Dr.Ir Edi Noersasongko sebagai pembicara  utama 

Semantik Tahun 2013. Pada kesempatan kali ini, Panitia juga menyampaikan ucapan terima kasih dan 

apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuan atas terselenggaranya 

Semantik Tahun 2013 ini, khusususnya sponsor utama dan sponsor pendukung. 

Akhirnya, Panitia menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan 

selama penyelenggaraan Semantik kali ini. Demi perbaikan penyelenggaraan kegiatan ini di tahun mendatang, 

Panitia sangat mengharapkan kritik dan masukan dari semua pihak. 

 

Terima kasih atas perhatiannya. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh                

 

Ketua Panitia SEMANTIK 2013 

 

 

Juli Ratnawati, S.E., M.Si. 


