
PERENCANAAN
WILAYAH DAN KOTA

to plan
your future



1. Kontraktor/Konsultan
– Kontraktor/konsultan perencanaan kota/wilayah,  
    pembangunan jalan, dll.
– Developer/Real Estate
– Konsultan Property

2. Pemerintahan 
– Bappenas
– Depkeu
– Dep Pekerjaan Umum
– Dep Perhubungan (terutama yg ambil 
    spesialisasi perencanaan transportasi)
– Depdagri
– Kementrian Lingkungan Hidup
– Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
– Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal
– Pemerintah Daerah (Bappeda, Dinas TataKota, 
    dll)

3. Lembaga Riset internasional
– URDI (Urban and Regional Development Institute)
– Asian Development Bank, dll Di organisasi2 tsb.
– Yayasan Pelangi      – Akatiga
– Semeru, dll.              – World Bank
– UNDP  – UNHCS (Habitat)
– ILO  – Asean Secretariat

4. Dosen atau staf pengajar

Penyelenggaraan pembelajaran tersebut 
didukung oleh 3 kelompok Keahlian (KK) 
yaitu KK Ruang Kota dan Aktivitas, KK 
Mobilitas dan Infrastruktur, dan KK 
Pengembangan Wilayah dan Periurban. 
Program Studi Perencanaan Wilayah dan 
Kota Itenas Bandung merupakan bagian 
dari ASPI (Asosiasi sekolah perencanaan 
Indonesia/ Indonesian Planning Schools 
Association).

Perencanaan wilayah dan kota yang sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan Teknik Planologi 
merupakan program studi yang telah berdiri di Itenas Sejak tahun 1991. Program studi ini berkaitan 
dengan berbagai bidang ilmu termasuk bidang keteknikan maupun sosial ekonomi. Lulusan PWK biasa 
disebut sebagai planner memiliki ciri khas yang sangat kental yaitu pemikiran yang terstruktur dan 
sistematis. Hal tersebut karena seluruh aspek pembangunan dan pengembangan harus menjadi 
pertimbangan dalam setiap keputusan yang akan diambil.

Your good future.

Good support.

Dalam proses pembelajaran, mahasiswa 
akan banyak mempelajari bidang-bidang 
pembangunan dan juga pengembangan 
wilayah dan kota seperti kependudukan, 
lingkungan, kondisi politik, transportasi, 
pariwisata, hingga rancang kota. Kegiatan 
Perkuliahan yang Utama dalam Prodi ini 
berbentuk Studio, dimana mahasiswa 
belajar langsung di lapangan dalam hal ini 
dalam merencanakan wilayah ataupun 
kota.

Good food for your mind.
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