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  Kerja Praktik merupakan  mata kuliah wajib di Program Studi Perencanaan Wilayah 

dan Kota Universitas Gadjah Mada. Kerja Praktik ini mahasiswa diharapkan bisa mengetahui 

kondisi dan permasalahan perencanaan wilayah dan kota yang ada untuk dihubungkan 

dengan berbagai teori, proses, metoda, dan teknik perencanaan yang telah dipelajari di 

perkuliahan. Agar tujuan tersebut bisa tercapai, maka Kerja Praktik ini haruslah dilakukan 

disebuah badan atau instansi yang memiliki tugas untuk membuat, memproses, menerapkan, 

atau mengevaluasi rencana. 

  Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) merupakan 

satu instansi pemerintah yang menaungi kegiatan perencanaan wilayah. Kementerian 

Bappenas dibagi menjadi beberapa deputi. Deputi-deputi tersebut adalah Deputi Bidang 

Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan 

Keamanan, Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah, 

Deputi Bidang Ekonomi, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Deputi 

Bidang Sarana dan Prasarana, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, 

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, dan Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan. 

Salah satu deputi yang memiliki lingkup yang sangat relevan dengan substansi perkuliahan 

yang diajarkan di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada 

ialah Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Sebagaimana disebutkan, 

deputi ini bertugas menyelanggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di bidang 

kewilayahan,otonomi daerah, perekonomian daerah, serta perkotaan, tata ruang dan 

pertanahan. 

b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang 

kewilayahan, otonomi daerah, perekonomian daerah, serta perkotaan, tata ruang dan 

pertanahan. 

c. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kewilayahan,  

otonomi daerah, perekonomian daerah, serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan. 



d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan 

pembangunan nasional di bidang kewilayahan, otonomi daerah, perekonomian 

daerah, serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan. 

e. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang kewilayahan, otonomi daerah, perekonomian 

daerah, serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan. 

  Di pasal selanjutnya dikatakan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi 

Daerah terbagi menjadi lima direktorat yaitu Direktorat Pengembangan Wilayah, Direktorat 

Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Direktorat Otonomi Daerah, Direktorat Perkotaan 

dan Perdesaan, dan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan.  

  Diantara kelima direktorat tersebut yang  penulis kira sangat tepat untuk dijadikan 

tempat Kerja Praktik adalah  Direktorat Kawasan Khusus Perbatasan dan Daerah Tertinggal 

(Sub Direktorat Daerah Tertinggal). 

  Motivasi penulis  melakukan kerja Praktik di Sub Direktorat Daerah Tertinggal bahwa 

isu-isu berkenaan Daerah Tertinggal di Indonesia sekarang ini, semakin hari semakin 

kompleks permasalahannya dan perlu adanya penanganan yang sesegera mungkin. Adapun 

permasalahan daerah tertinggal saat ini adalah Minimnya kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM), Kurangnya Infrastruktur yang memadai di daerah-daerah terpencil (pedesaan) dan  

tingkat kesempatan keja masyarakat yang minim.  

  Dari beberapa permasalahan di atas, penulis ingin berkontribusi secara langsung 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik di kebijakan publik (Public Policy) maupun 

melihat fenomena langsung secara lapangan berkenaan dengan daerah tertinggal sehingga 

harapannya teori, model dan metode yang telah didapat di bangku perkuliahan dapat 

diimplementasikan di ranah sebenarnya dengan beberapa solusi yang efektif dan 

implementatif.  

  Oleh karena itu, besar harapan penuis, bapak dan ibu berkenan memberikan 

bimbingan dan arahan-arahan serta dilibatkan dalam proses perencanaan Daerah tertinggal 

baik melalui proses-proses perencanaandukumen maupun proses implementasi di lapangan. 
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