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Elektronika dan Informatika merupakan bidang keilmuan yang selalu mengalami
perkembangan pesat baik teknologi maupun pengajarannya. Kedua bidang keilmuan tersebut
merupakan salah satu bidang yang diajarkan melalui Pendidikan Vokasi. Tantangan
globalisasi mengarahkan bahwa agar suatu negara dapat bersaing, maka pendidikan vokasi
perlu mendapat perhatian yang lebih daripada pendidikan akademisi. Hal tersebut
dikarenakan dengan pendidikan vokasi, diharapkan akan lahirnya manusia-manusia yang
memiliki skill dan attitude yang profesional dalam dunia kerja. Refresh paradigma mengenai
perkembangan elektronika dan informatika mendukung Akademisi bidang Pendidikan Vokasi.
Bertolak dari hal tersebut, pada hari Kamis, 14 September 2017 Jurusan Pendidikan Teknik
Elektronika dan Informatika FT UNY berkolaborasi dengan Program Studi Pendidikan Teknik
Elektronika dan Informatika PPs UNY dalam penyeleanggaran Seminar Nasional ELINVO
(Electronics, Informatics and Vocational Education). Pada tahun 2017 ini merupakan tahun
ketiga penyelenggaraan seminar tersebut, dengan sambutan yang positif di tiap tahun
penyelenggaraannya (2015 dan 2016). Seminar nasional ELINVO pada tahun ini mengangkat
tema Penguatan Kapabilitas Vokasional Bidang Rekayasa Elektronika dan Informatika dalam
Persaingan Global (Strengthening the Vocational Capability of Electronics and Informatics
Engineering in Global Competition). Seminar Nasional ini bertujuan untuk: Mempresentasikan
wawasan keelektronikaan dan keinformatikaan yang memiliki sifat kebaruan oleh para
presentator yang berkompeten di bidang tersebut; (2) menyeminarkan hasil pemikiran
mengenai elektronika, informatika dan pendidikan vokasi sebagai disiplin keilmuan; (3)
memperoleh masukan untuk penyempurnaan hasil pemikiran tersebut agar dapat diterbitkan
dalam bentuk proceeding; (4) menambahwawasan ke-elektronikaan dan ke-informatikaan
yang memiliki sifat kebaruan bagi para Akademisi Pendidikan Teknik Elektronika dan

Pendidikan Teknik Informatika; dan (5) menumbuhkembangkan academic writing, academic
research dan academic networking. Kegiatan seminar berupa pemaparan artikel dari para
pemakalah terkait elektronika, informatika dan pendidikan vokasi, yang didahului dengan
presentasi oleh para narasumber, yaitu: (1) Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH, MH, FCB.Arb
(Dirjen Penyelenggaraan Pos & Informatika); (2) Prof. Drs. Jazi Eko Istiyanto Ph.D, M.Sc.,
MIET., MIEEE (Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir); dan (3) Dr. Putu Sudira, M.P.
(Pakar Pendidikan Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta). Informasi lebih lanjut dapat dilihat
dilaman http://elinvo.uny.ac.id [1].
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