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  Bangsa yang maju merupakan bangsa yang memiliki (1) Penduduk dalam jumlah 

yang memadai dan berkemampuan, (2) Kekayaan sumber daya yang melimpah, (3) Memiliki 

daya saing yang kuat di berbagai bidang baik nasional maupun internasional. (L.A 

Schumer,1968).  

  Indonesia merupakan salah satu negara besar, wilayahnya sangat luas dan berbentuk 

kepulauan, memanjang dari sabang yang terletak paling ujung barat Indonesia hingga 

merauke yang terletak di ujung timur Indonesia dan melintang dari pulau miangas dan marore 

yang terletak paling ujung utara Indonesia hingga pulau timor yang terletak paling ujung 

selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki kekuatan besar yang tergabung dalam 33 

provinsi yang meliputi sekitar 524 Kabupaten dan Kota. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 

225 Juta Jiwa, terbesar ke-lima di dunia setelah cina (1,3 Milyar Jiwa) dan India (1 Milyar 

Jiwa), Amerika Serikat (300 Juta Jiwa) dan Rusia (275 Juta Jiwa). Disamping itu, dengan 

memilikinya keunggulan dan kekuatanya, namun Indonesia masih memiliki berbagai 

permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan secara seksama di berbagai bidang, 

seperti halnya yang sudah kita ketahui bersama diantaranya: Kemiskinan, Pengangguran, 

Kemerosotan moral dan akhlak, Eksploitasi lahan tanpa memperhatikan keberlanjutan 

lingkungan, Kemacetan, Pemborosan energi, Korupsi dan lain sebagainya.  

  Permasalahan-permasalahan di atas, tentu saja memiliki dimensi penyebab khususnya 

di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu (1). Minimnya kualitas dan kuatitas  dan SDM 

yang memadai dan bermoral dari segi pendidikan dan (2). Daya saing SDM yang lemah. 

Sehingga dibutuhkan adanya terobosan jitu dalam menyelesaikan masalah dengan tepat 

dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai dan bermoral dan 

peningkatan SDM dengan jenjang pendidikan  yang lebih tinggi.  

  Meninjau dan menelaah permasalahan –permasalahan di atas, penulis berkeinginan 

berkontribusi dalam peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing melalui 

studi lanjut pendidikan master (S2). Dan kesempatan besar bagi penulis bahwasannya 

pemerintah menyediakan program beasiswa unggulan bagi mahasiswa-mahasiswi yang 



memiliki nilai akademis tinggi (berprestasi) untuk dapat mengikuti beasiswa percepatan 

program master (fast track). Sehingga penulis merasa tertarik untuk mengikuti program ini, 

sebagai sumbangsih dalam peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang bermoral, 

berakhlak dan berdaya saing di masa yang akan datang. 

  Oleh karena itu, cita-cita besar penulis setelah diterima dan lulus mengikuti program 

Fast Track, Penulis dapat memberikan kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan bangsa Indonesia sesuai bidang keilmuan penulis dengan menitikberatkan pada 

konteks bidang “Perencanaan Kota dan Daerah” yang menjadi rencana konsentrasi bidang 

keahlian yang akan diambil penulis di program ini.  Selain itu, setelah mengikuti program fast 

track penulis memiliki cita-cita besar dengan tujuan untuk meningkatkan keilmuan yang 

lebih spesifik, penulis bercita-cita  untuk melanjutkan studi lanjut ke jenjang Doktoral (S3) 

dengan mengikuti program beasiswa unggulan “Debt Swap” Indonesia-Jerman yang 

diselenggarakan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia. Maka harapan besar penulis adalah program beasiswa unggulan dapat 

berkenan memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dalam meraih harapan 

dan cita-cata penulis untuk belajar dan berlatih tiada henti dalam rangka ikut berkontribusi 

memajukan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.  
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