PROFIL
DIPLOMA EMPAT PEMBANGUNAN
EKONOMI KEWILAYAHAN
Universitas Gadjah Mada termasuk universitas yang tertua di Indonesia, memiliki enam
fakultas, sekarang memiliki 18 Fakultas, satu sekolah Pascasarjana (S-2 dan S-3), dan satu Sekolah
Vokasi Berlokasi di Kampus Bulaksumur Yogyakarta. Sebagian besar fakultas dalam lingkungan
Universitas Gadjah Mada terdiri atas beberapa jurusan/bagian dan atau program studi. Salah satu
program studi di bawah Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi adalah Program
Diploma Empat Pembangunan Ekonomi Kewilayahan.

Prodi ini fokus pada ilmu terapan, praktik, keterampilan/keahlian bidang perencanaan
pembangunan ekonomi kewilayahan yang memberikan berbagai teknik dan pendekatan di bidang
perencanaan pembangunan ekonomi secara komprehensif berdasarkan teori ekonomi, kondisi
sosial budaya masyarakat dan memperhatikan aspek spasial. Keunggulan/karakteristik Prodi ini
adalah di bidang Perencanaan pembangunan ekonomi wilayah, Perencanaan kawasan industri,
Manajemen investasi wilayah, Studi kelayakan dan evaluasi proyek, Analisis kebijakan publik,
Olah data dengan perangkat lunak statistik dan Geospasial serta Dokumen perencanaan
pembangunan dan perencanaan anggaran (planning-budgeting). Setara dengan level S1
(akademik) berdasarkan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) level 6, Diploma Empat
atau Sarjana Terapan focus pada kemampuan inovatif dan aplikatif.

Profil Lulusan
1. Staf Ahli Pratama Perencana dan Pengembang Wilayah
2. Asisten Olah Data Statistik Ekonomi dan Geospasial
3. Konsultan Perencana pembangunan

Capaian Pembelajaran
Capaian Pembelajaran Prodi berdasarkan 4 unsur dalam Standar Kompetensi Lulusan. Unsurunusr CP adalah sebagai berikut:
1.

SIKAP

a. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,
moral dan etika;
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan peradaban berdasarkan pancasila;
d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme
serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinal orang lain;
f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan;
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri;
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan
k. menginternalisasi kode etik perencana dengan bentuk sikap:
1)
2)
3)
4)

beriman: bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
jujur: memiliki kejujuran yang tinggi sehingga perkataan dan perbuatannya dapat dipercaya;
sederhana: bersahaja dalam segala hal, bertutur kata, bersikap, dan berperilaku;
berani: bersikap tegas, tidak ragu-ragu, dan rasional dalam membuat dan menentujan pilihan-pilihan
alternatif rencana demi kepentingan negara, pemerintah dan organisasi;
5) terbuka: transparan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta dalam pergaulan internal
maupun eksternal;
6) independen: bersikap netral dalam melaksanakan tugas, tidak terpengaruh oleh kepentingan
kelompok atau golongan tertentu;
7) berintegritas: memiliki perilaku yang bermartabat dan bertanggungjawab;
8) tangguh: tegar dalam menghadapi kesulitan, hambatan, tantangan, dan ancaman dalam bentuk apa
pun dan dari pihak manapun;
9) kompeten: memiliki kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki, serta selalu berusaha untuk
meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kapasitas yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya; dan
10) profesional: menjaga dan menjalankan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam
pelaksanaan tugas. professional:
2.

KETERAMPILAN KHUSUS SPECIAL SKILLS
a.

b.

mampu menerapkan prinsip ekonomi,
statistika, ekonometrika, dan prinsip serta
pendekatan perencanaan pembangunan
ekonomi kewilayahan untuk melakukan
perencanaan jangka pendek regional;
mampu mengidentifikasi, menganalisis dan
menemukan akar masalah, serta mengusulkan
alternatif solusi terhadap permasalahan di

3.

PENGUASAAN PENGETAHUAN
KNOWLEDGE MASTERY
a. konsep teoritis ilmu ekonomi, prinsip
perencanaan, teknik analisis data kuantitatif
dan kualitatif yang diperlukan untuk
menyusun perencanaan jangka pendek secara
mendalam;
b. konsep teori sosial dan tata ruang yang
diperlukan untuk menyusun perencanaan
jangka pendek teoritis secara umum;

4.

bidang pengembangan wilayah dengan
menganalisis data dalam pelaksanaan
kebijakan pembangunan regional;
c. mampu melaksanakan proses tahapan
perencanaan jangka pendek sebelum
penyusunan dokumen;
d. mampu menyusun dokumen perencanaan
jangka pendek, meliputi identifikasi
kebutuhan dan potensi pengembangan
ekonomi, analisis keterkaitan antar variabel
ekonomi dan sosial, dan usulan rencana aksi
secara komprehensif;
e. mampu menerapkan sains ekonomi terapan,
matematika ekonomi, dan prinsip penilaian
investasi (dari aspek ekonomi, sosial dan
spasial) untuk melakukan kajian kelayakan
proyek;
f. mampu menerjemahkan dan mengkaji
dokumen perencanaan teknis rinci
pembangunan wilayah yang ada di dokumen
kontrak ke dalam dokumen pelaksanaan di
lapangan dari sisi efisiensi, kuantitas dan
kualitas sesuai standar;
g. mampu mengkritisi dampak kebijakan melalui
kajian kuantitatif dan kualitatif dengan
menggunakan pendekatan matematis,
pemberdayaan potensi lokal, dan prinsip
keruangan; dan
h. mampu melakukan pengujian alat dan
menentukan analisis data ekonomi dan sosial
yang tepat melalui teknik statistik
ekonometrik dengan bantuan software untuk
proyeksi dan perencanaan.
KETERAMPILAN UMUM

c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

prinsip dan isu terkini dalam masalah
ekonomi, sosial, lingkungan dan sumber daya
alam, dan tata ruang secara umum dalam
pembangunan wilayah;
permasalahan perencanaan pembangunan
ekonomi;
teknik dan prosedur penilaian kelayakan
proyek;
prinsip dan teknik menajemen proyek;
teknik dan prosedur pengujian alat analisis
data ekonomi sosial dan spasial;
pengetahuan teknik berkomunikasi untuk
tujuan perencanaan pembangunan; dan
pengetahuan faktual tentang peraturan
perundangan nasional maupun peraturan
regional yang berlaku.

a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam
melakukan jenis pekerjaan spesifik, di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar
kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan
dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka
menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni,
d. mampu menyusun hasil kajian tersebut dalam bentuk kertas kerja, sepesifikasi desain,
atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi
desain, dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi
dan evaluasi pada pekerjaannya;
f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerjasama di
dalam maupun di luar lembaganya;
g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan
supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada
pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;

h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah
tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali
data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
Daftar Matakuliah
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
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17
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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31
32

Mata Kuliah
Bahasa Indonesia/Indonesian Language
Pendidikan Agama /Religion Studies
Pendidikan Pancasila/State Ideology Pancasila
Pendidikan Kewarganegaraan/Civics
Praktikum Komputer/Computer Practicum
Praktikum Bahasa Inggris I/English Practicum I
Praktikum Bahasa Inggris II/English Practicum II
Praktikum Bahasa Inggris III/English Practicum III
Akuntansi Terapan/Applied Accounting
Bisnis Terapan/Applied Business
Pengantar Ekonomika/Introduction to Econometrics
Matematika Terapan I/Applied Mathematics I
Ekonomi Publik/Public Economics
Ekonomika Mikro Terapan/Applied Microeconomics
Matematika Terapan II/Applied Mathematics II
Ekonomi Pembangunan/Development Economics
Statistik/Statistics
Dasar-dasar Perencanaan/Basics of Planning
Ekonometrika I/Econometrics I
Sosiologi/Sociology
Manajemen Investasi/Investment Management
Praktikum Statistik/Statistics Practicum
Aplikasi Komputer/Computer Applications
Makro Terapan/Applied Macroeconomics
Ekonometrika II/Econometrics II
Perekonomian Indonesia/Indonesian Economy
Studi Kelayakan Proyek/Project Feasibility Study
Manajemen Keuangan Daerah/Regional Financial Management
Metode Kuantitatif dan Kualitatif dalam Perencanaan dan Rancangan
Kota/Quantitative and Qualitative Method for Urban Planning and Design
Perencanaan Pembangunan Daerah/Regional Development Planning
Manajemen Resiko/Risk Management
Praktikum Kewirausahaan/Entrepreneurship Practicum

33

Praktikum Metode Perencanaan dan Rancangan Kota/Practicum of Urban
Planning and Design Methods

34

Praktikum Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah/Practicum of
Regional Financial Budgeting

35
36

Praktikum Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan/Practicum of
Development Planning Evaluation
Perencanaan Wilayah/Regional Planning

37
38
39
40

Perencanaan Ekonomi Kelembagaan/Institutional Economics for Planning
Perencanaan Ekonomi Industri/Industrial Economics for Planning
Praktikum SKP/Project Feasibility Study Practicum
Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan/Natural
Resources and Environment Economics for Planning

45

Perencanaan Infrastruktur Wilayah dan Kota/Urban and Regional
Infrastructure Planning
Perencanaan Ekonomi Pertanian/Agricultural Economics For Planning
Metodologi Kajian Perencanaan/Methods of Planning Analysis
Perencanaan Sumber daya Manusia/Human Resource Planning
Perencanaan Ekonomi Kesehatan dan Pendidikan/Health and Education
Economics for Planning

46

Perencanaan Ekonomi Perkotaan dan Perdesaan/Urban and Rural
Economics Planning

47
48
49
50
51
52
53
54

Sistem Informasi Pembangunan/Information System for Economic
Development
Analisis Kebijakan Publik/Public Policy Analysis
Kepribadian/ Penampilan/Personality Development
KKN*/Community Service Program
Audit Kinerja/Performance Audit
Seminar Perencanaan Kewilayahan/Seminar on Regional Planning
Kerja Praktek/Apprenticeship
Tugas Akhir/Project Thesis

41
42
43
44

Diampu oleh dosen dan praktisi yang berpengalaman dalam bidang perencanaan pembangunan
dan memiliki fasilitas yang memadai termasuk laboratorium perpustakaan dan jurnal online yang
lengkap, didukung oleh gedung yang nyaman dan terkoneksi internet. Prodi ini telah bekerjasama
dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementrian Dalam Negeri,
Beberapa Pemerintah Daerah Indonesia dan Asosiasi Profesi-Asosiasi Perencana Pemerintah
Indonesia.

