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1.1 Apa itu Kota Pintar 
Hingga saat ini, teknologi semakin tumbuh dan berkembang dengan pesat, 

disisi lain, pertumbuhan populasi yang semakin tidak terkendali dikhawatirkan 

dapat menyebabkan berbagai masalah sehingga cepat atau lambat harus 

diatasi. Diperkirakan pada saat tahun 2025 terdapat hampir 70% dari populasi 

dunia akan mencari tempat tinggal di berbagai kota, dimana kota-kota ini 

hanya mencakup 5 sampai 10% dari total seluruh luas daratan yang ada di 

bumi, kondisi ini yang dikhawatirkan nantinya akan menyebabkan berbagai 

macam masalah. Karena itulah perlu dilakukan suatu tindakan perencanaan 

untuk 70% populasi dunia ini agar dapat tetap bertahan hidup bersama dengan 

layak tanpa harus membahayakan lingkungan. Berbagai konsep baru yang 

memberikan penjelasan tentang kota mulai bermunculan untuk memberikan 

solusi atas masalah ini, dari beberapa konsep mengenai perencanaan tersebut, 

salah satu konsep terbarunya adalah transportasi pintar atau transportasi cerdas. 

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah Smart City atau yang sering disebut juga 

sebagai Kota Pintar menjadi sangat populer di kalangan penduduk, baik 

melalui media cetak atau juga melalui media sosial. Arti dari kota pintar 

pertama kali dipopulerkan di kota Surabaya dengan meraih penghargaan 

Nasional di Surabaya dan meraih Smart City Award pada tahun 2011. 

Memenangkan penghargaan dan manfaat dari berbagai keberhasilan konsep 

cerdas di antara kota-kota lain yang berada di Indonesia. Dari berbagai kota 

yang ada, kota ini menjadi motivasi penggerak yang mandiri, terutama bagi 

seorang pemimpin baik itu dalam tingkat kota maupun tingkat daerah untuk 
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membangun kota pintar itu sendiri. Tentu saja motivasinya adalah untuk 

meningkatkan pelayanan serta kenyamanan bagi masyarakat publik. Di 

sebagian kota dan wilayah hal ini sudah ditunjukkan Indonesia dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Aspek utama dalam membangun kota pintar menurut pengertian dari Frost dan 

Sullivan pada tahun 2014 yaitu manajemen cerdas, teknologi cerdas, cerdas 

infrastruktur, perawatan kesehatan cerdas, mobilitas cerdas, bangunan cerdas, 

energi cerdas dan warga negara cerdas. Kemudian tujuan dari adanya kota 

pintar tersebut yaitu untuk menciptakan kota dengan suasana yang nyaman dan 

tentram, serta dapat menjadi salah satu alasan untuk meningkatkan kekuatan 

daya saing dalam aspek ekonomi. Agar dapat membangun kota pintar sesuai 

dengan yang diharapkan, tentu membutuhkan pemahaman dalam setiap 

lapisan pekerjaan dan juga masyarakat, serta diperlukan pemahaman mengenai 

langkah-langkah yang telah dijalankan pada suatu kota atau wilayah tertentu 

yang sebelumnya sudah berhasil dalam menerapkan suatu konsep smart city. 

Saat ini topik mengenai kota pintar sudah menjadi tren di Indonesia. Tidak 

hanya karena gengsi disebut sebagai kota pintar, melainkan konsep kota pintar 

telah menjadi salah satu langkah yang hebat dalam memajukan kota-kota di 

negara yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kota yang cerdas 

merupakan suatu istilah yang merujuk pada kota pintar yang menerapkan suatu 

konsep perancangan khusus untuk kepentingan umum dalam masyarakat, 

khususnya manajemen sumber daya yang efesien dan efektif.                                

Smart City atau yang kerap disebut sebagai kota pintar merupakan suatu 

pendekatan komprehensif yang dapat meningkatkan efisiensi operasional kota, 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau penduduk, dan mengembangkan 

perekonomian daerah. Kota pintar memulai penggunaan konsep tata kota 

dengan mengambil manfaat dari perkembangan teknologi yang nantinya suatu 

saat akan membantu masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang lebih 

mudah dan sehat, serta tingkat efisiensi dan efektivitas yang sangat tinggi. 

Beberapa orang ahli mempertimbangkan konsep kota pintar menjadi smart city 

yang diharapkan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan untuk 

meningkatkan kemudahan serta kesehatan hidup para penduduk. Konsep dasar 

dari smart city masih dapat berbeda-beda dan sedang dalam perbincangan oleh 

para ahli, sehingga masih belum terdapat definisi serta konsep pasti yang dapat 

diterapkan pada setiap kota di dunia ini. Untuk itu, saat ini konsep kota pintar 

masih dapat berbeda-beda, tergantung kota itu sendiri serta tingkat 

perkembangan dari kota tersebut. 
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Perkembangan teknologi kota pintar pada saat ini semakin berkembang tinggi, 

dalam membuat konsep kota pintar tersebut, nantinya bukan sekedar 

diterapkan pada beberapa perangkat, akan tetapi juga diterapkan pada berbagai 

sistem beserta dengan pengaturannya. Suatu kota pintar akan menghadirkan 

tatanan kota yang dapat berperan dalam mempermudah orang untuk 

melakukan dan mengakses suatu informasi dengan cepat dan tepat, serta 

efesien. Konsep ini hadir untuk menjadi jawaban dalam menciptakan 

manajemen sumber daya yang efisien. Dapat dikatakan bahwa konsep smart 

city ini merupakan penyatuan antara informasi secara langsung dengan 

komunitas perkotaan. 

Smart City atau Kota Pintar secara sederhana juga dapat diartikan sebagai kota 

cerdas yang menawarkan peningkatan kualitas hidup masyarakat agar menjadi 

lebih baik lagi, serta menawarkan kenyamanan bagi penduduk di kota tersebut. 

Kota Pintar juga dipandang sebagai suatu kota dengan warga yang lebih 

manusiawi. Kota Pintar dapat diartikan juga sebagai suatu konsep pembuatan 

rencana, penataan serta pengelolaan kondisi kota dimana hampir seluruh aspek 

kehidupan didalamnya saling terintegrasi, untuk mendukung terwujudnya 

masyarakat yang pintar dan berpendidikan, mempunyai moral, dan juga 

mendapat perbaikan kualitas hidup yang harus terus berlanjut. Dalam 

prosesnya, suatu kota pintar akan melakukan sebuah bantuan pada penggunaan 

komunikasi serta teknologi informasi. 

Beberapa ahli mencoba memberikan definisi untuk Smart City ini dengan 

pendapat yang berbeda-beda, tentunya berdasarkan bidang keilmuannya 

masing-masing. Beberapa ahli yang mendefinisikan kota pintar yaitu sebagai 

berikut: 

1. Guido Perbiolia menjelaskan bahwa Smart city merujuk kepada 

beberapa aspek, yang dimana penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi, bisa diimplementasikan untuk mendukung adanya 

sistem yang lebih efisien serta saling terhubung satu sama lain dalam 

kehidupan masyarakat perkotaan sehari-hari (Ikhwan & Sutriadi, 

2018). 

2. Menurut Carangliu, D., dkk. Smart city diartikan juga sebagai suatu 

kota yang dapat menggunakan modal sosial, infrastruktur 

telekomunikasi modern, serta sumber daya manusia untuk dapat 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang terus berkelanjutan dan 

kualitas kehidupan yang semakin lebih baik, dengan adanya 
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pemerintahan yang melakukan manajemen sumber daya secara bijak 

dan berbasis partisipasi dari masyarakat (Ikhwan & Sutriadi, 2018). 

3. Menurut Washburn, D., dkk. Kota pintar diartikan sebagai suatu cara 

dalam menggunakan teknologi tertentu dengan komputasi yang pintar 

untuk menghubungkan setiap komponen penting dari suatu 

infrastruktur serta layanan dalam suatu kota, seperti komponen 

pendidikan, komponen keselamatan publik, transportasi, real estate, 

administrasi kota, serta keperluan-keperluan yang lain, dimana setiap 

langkah penggunaan tersebut harus dilakukan secara cerdas, saling 

berhubungan, serta dilakukan secara efisien (Shinta Esabella, S.T., 

2018). 

4. Menurut Hall, R. E., Kota pintar merupakan suatu kota yang 

melakukan pengawasan dan menghubungkan kondisi dari setiap 

infrastruktur pada kota tersebut, termasuk jembatan, terowongan, 

jalan, kereta bawah tanah, bandara, komunikasi, pelabuhan, bahkan 

air dan listrik, serta seluruh bangunan pemerintahan. Hal tersebut 

dilakukan agar dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, 

mengatur rencana kegiatan, mengawasi keamanan dan juga untuk 

memaksimalkan pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat 

yang tinggal disana (Shinta Esabella, S.T., 2018). 

5. Menurut Cohen Boyd, (2013).Kota Pintar yakni suatu pendekatan 

yang bersifat luas, saling terhubung untuk meningkatkan efisiensi 

dalam menjalankan suatu kota, menaikkan tingkat kualitas hidup 

masyarakat, serta menumbuhkan ekonomi pada kawasan tersebut. 

Cohen secara lebih spesifik mendefinisikan Kota Pintar dengan 

pembobotan aspek lingkungan sehingga menjadi: Kota Pintar 

menggunakan ICT secara cerdas dan juga efisien pada penggunaan 

berbagai sumber daya, sehingga dalam hal biaya dan energi menjadi 

lebih hemat, meningkatkan aspek pelayanan dan juga kualitas hidup 

penduduk, serta mengurangi jejak lingkungan karena semua aspeknya 

mendukung kota tersebut untuk menuju ke arah inovasi dan ekonomi 

yang ramah terhadap lingkungan (Hasibuan & Sulaiman, 2019). 

6. Giffinger (2010) dalam Jung Hoon (2014), menjelaskan bahwa Kota 

Pintar merupakan suatu kota yang berdiri dengan investasi 
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bermodalkan manusia dan sosial, dilengkapi dengan transportasi dan 

juga infrastruktur komunikasi yang modern serta pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan. Kota Pintar juga menawarkan kualitas 

hidup yang tinggi, dengan manajemen Sumber Daya Alam yang 

dilakukan secara bijak, melalui tata pemerintahan yang partisipatif 

(Hasibuan & Sulaiman, 2019). 

Kota pintar atau biasanya disebut juga dengan Smart City ini telah menjadi 

sebuah konsep, gerakan, dan juga kesalahan topik diskusi yang begitu sibuk 

dan banyak menjadi pembahasan dan juga diimplementasikan dari bermacam-

macam bidang kehidupan. Kota pintar adalah suatu konsep didalam sebuah 

kota yang dikembangkan untuk menyelesaikan masalah yang sering dialami 

pada kota tersebut, sekaligus mengelola potensi yang ada pada kota tersebut 

yang berbasis teknologi informasi. 

Selain itu, salah satu tujuan dari Kota Pintar yang lain adalah agar dapat 

mewujudkan sesuatu kondisi kota yang tentram, aman, damai, nyaman, serta 

harus juga memiliki kekuatan ekonomi dan daya saing. Dengan berjalannya 

waktu konsep Smart City atau kota pintar ini yang dengan konsep awal 

Smarter Planet, seperti halnya cakupan Smart City yang harus semakin lebih 

luas, maka Smart City tidak hanya terbatas pada suatu kota saja (City), akan 

tetapi bisa dalam bentuk tatanan hirarki pada suatu daerah atau wilayah dan 

geografisnya. Salah satu contohnya yaitu lingkup negara, provinsi, pulau, desa, 

serta di sekolah maupun pada perguruan tinggi. 

1.2 Evolusi Kota Pintar (Smart City) 
Secara teori, pada setiap wilayah pengelolaan kota bisa tercangkup dalam 

rencana pada kota pintar. Misalkan salah satu contohnya yaitu pada umumnya 

merupakan pengukur parkir pintar, yang dimana pengukur tersebut 

menggunakan aplikasi agar dapat mempermudah pengemudi dalam 

menemukan tempat parkir gratis yang tersedia tanpa harus susah payah untuk 

mengelilingi setiap blok kota yang tentunya padat. Pengukur pintar juga dapat 

memungkinkan pembayaran melalui digital, jadi pengukur akan menjadi lebih 

efisien dimana tidak ada risiko pengukur kehabisan koin. Juga terdapat pada 

bidang transportasi, pada manajemen lalu lintas yang pintar sekarang ini 

digunakan juga untuk memantau sekaligus menganalisis agar arus lalu lintas 

dapat mengoptimalkan lampu jalan guna mencegah hal tertentu yang tidak 
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diinginkan yang dapat menyebabkan merugikan untuk orang lain seperti 

kecelakaan dan juga kemacetan jalan, dan akan terus dipantau berdasarkan jam 

atau jadwal sibuk masyarakat. Angkutan umum pintar merupakan salah satu 

aspek lain dari kota pintar yang tentunya juga dapat digunakan agar dapat 

memastikan bahwa angkutan umum memenuhi kebutuhan dan ketentuan 

untuk pengguna. 

Perusahaan transportasi yang cerdas dapat mengoordinasikan layanan dan juga 

dapat memenuhi kebutuhan pengemudi sesuai dengan waktu sebenarnya, 

dapat meningkatkan efisiensi, juga tentunya dapat meningkatkan kepuasan 

pengemudi. Berbagi tumpangan dan juga sepeda merupakan layanan umum 

yang ada pada kota pintar. Penghematan serta efisiensi energi merupakan salah 

satu tujuan utama dari Kota Pintar. Berkat sensor cerdas, lampu jalan cerdas 

yang akan meredup pada saat tidak ada mobil atau pejalan kaki yang berada di 

jalan. Teknologi jaringan pintar juga dapat digunakan untuk merampingkan 

serta meningkatkan operasi, untuk memasok daya sesuai dengan permintaan 

serta memantau gangguan energi listrik. Selain itu kota pintar juga bertujuan 

untuk memantau serta mengatasi masalah yang terjadi pada lingkungan 

contohnya seperti perubahan cuaca, suhu serta polusi udara.  

Di era sekarang ini dengan area tingkat kejahatan tinggi teknologi kota pintar 

semakin banyak digunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan darurat 

tentunya untuk keselamatan publik. Teknologi kota pintar juga dapat 

menghadirkan sebuah efisiensi pada manufaktur di kota dan  juga pada 

pertanian perkotaan, yang termasuk juga penciptaan lapangan kerja, 

mengefisiensi energi, pengelolaan ruang serta produk segar bagi setiap 

konsumen. Kota pintar mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang 

merupakan aspek utama lain dari kota pintar. Dalam beberapa tahun ke depan, 

teknologi pintar akan dapat membantu kota mempertahankan pertumbuhan 

dan meningkatkan efisiensi kesejahteraan penduduk kota dan efisiensi 

pemerintah. 

Tantangan serta kekhawatiran pada kota pintar berinisiatif kota pintar harus 

melibatkan orang-orang yang ingin betujuan untuk membantu para penduduk, 

pengusaha dan juga tamu. Dari beberapa pemimpin kota tidak hanya harus 

dapat meningkatkan kesadaran msyarakatnya akan manfaat dari teknologi kota 

pintar yang berada di setiap tempat masing-masing, tetapi juga harus dapat 

mempromosikan para penggunaan data yang terbuka serta juga harus dapat 

mendemokratis di antara warganya. Seandainya masyarakat tahu apa saja 



Bab 1 Kota Pintar 9 

 

manfaatnya dan apa saja hal-hal yang berharga, kemungkinan besar mereka 

pasti akan terlibat. 

Membina suatu kolaborasi antara sebuah sektor publik maupun sektor swasta 

dan juga tentunya penduduk kota, merupakan salah satu kunci untuk 

menciptakan sebuah warga yang pintar dan pastinya akan terlibat dan akan 

diberdayakan serta dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat 

maupun bagi kotanya. Metode kerja sama yang baru serta inovatif yang dapat 

meningkatkan keterlibatan dalam proyek kota pintar tentunya harus mencakup 

beberapa rencana untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas data bagi 

semua warga di kota, seringkali melalui portal data terbuka atau aplikasi 

seluler. Berkat ini juga, warga tentunya dapat menggunakan data tersebut dan 

juga dapat memahami untuk apa nantinya data tersebut. 

Melalui sebuah aplikasi kota pintar atau smart city, penghuni atau masyarakat 

juga dapat menyelesaikan tugas pribadi mereka, dengan melihat konsumsi 

energi rumah serta membayar tagihan, dan juga mencari kendaraan umum 

yang lebih efisien. Mereka yang menentang kota pintar khawatir bahwa 

pengelola kota tidak akan dapat melindungi privasi dan keamanan data, dan 

mereka khawatir akan diretas atau juga disalahgunakan ketika terpapar data 

yang dihasilkan oleh warga setiap hari. Selain itu, keberadaan sensor dan 

kamera bisa dianggap sebagai pelanggaran privasi atau tunduk pada 

pengawasan pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, data kota pintar yang 

dikumpulkan harus dianonimkan, bukan data pribadi. 

Rudolf Giffinger, didalam salah satu tulisannya tentang Smart City atau kota 

pintar di sejumlah kota besar di Eropa, beliau membagi kota pintar ke dalam 

enam buah karakteristik utama. Enam buah karakteristik ini menjadi dimensi 

sekaligus menggambarkan kemampuan kota dalam mengelola potensinya 

dalam menyelesaikan masalah atau hal-hal yang terjadi ataupun yang dialami. 

Adapun enam karakteristik tersebut adalah: 

1. Ekonomi Cerdas (Smart Economy) 

Suatu inovasi baru dapat tercipta karena meningkatknya kualitas kota 

sehingga mampu bersaing. Apabila semakin banyak inovasi baru 

yang mengalami peningkatan, maka semakin banyak pula sebuah 

peluang usaha baru dan tentunya persaingan yang semakin besar di 

pasar usaha maupun di pasar modal. Kota juga pasti menjadi salah 

satu tempat kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat 

dicapai melalui dengan adanya produktivitas tinggi yang diikuti 
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dengan rasa semangat dan inovasi yang tinggi juga. Contohnya dapat 

diperhatikan dengan adanya industri kreatif, digital, infrastruktur 

maupun regulasi yang sudah didukung.  

 

2. Mobilitas Cerdas (Smart Mobility) 

Suatu keahlian dalam memajukan perkembangan pada suatu 

pembangunan transportasi serta pembangunan infrastruktur untuk 

mendukung kekuatan pada sistem perencanaan dalam hal 

infrastruktur perkotaan. Pengelolaan infrastruktur di perkotaan juga 

pastinya akan dikembangkan untuk ke depannya dan merupakan 

sistem manajemen yang terintegrasi dan berorientasi pada 

keselarasan dengan kepentingan umum. Kota juga diharapkan agar 

mampu mewujudkan dan menyediakan sebuah infrastruktur, sistem 

dan juga tentunya layanan transportasi yang ada di darat, udara 

maupun di air yang bersifat nyaman dan inovatif dan tentunya harus 

aman, serta dapat mendukung expositions mobilitas masyarakat. 

 

3. Lingkungan Cerdas (Smart Environment) 

Keberlanjutan yang ada pada sumber daya, lingkungan pintar tersebut 

berarti merupakan lingkungan yang dapat memberikan kenyamanan 

serta tentunya sebuah keberlanjutan sumber daya, baik disadari 

maupun tidak, bagi setiap masyarakat maupun publik. Lingkungan 

yang bersih, tertata, RTH yang stabil juga merupakan salah satu 

contoh dari penerapan lingkungan pintar atau smart city. 

 

4. Masyarakat Cerdas (Smart People) 

Kreativitas dalam pembangunan pastinya senantiasa membutuhkan 

sebuah modal, baik modal ekonomi, usaha maupun modal sosial. 

Kemudahan dalam mengakses modal dan juga segala pelatihan-

pelatihan khususnya untuk UMKM yang dapat meningkatkan sebuah 

kemampuan serta keterampilan mereka untuk mengembangkan 

usahanya. Modal sosial juga termasuk dalam elemen-elemen tersebut 

contohnya kepercayaan, toleransi, saling menerima dan saling 

berkolaborasi sosial juga memiliki pengaruh yang sangat besar 
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terhadap pertumbuhan ekonomi yang tentunya dapat melalui berbagai 

mekanisme contohnya seperti meningkatnya rasa tanggung jawab 

yang besar tentunya terhadap kepentingan publik, memperbanyak 

partisipasi pada demokrasi, serta kekuatan keserasian masyarakat dan 

tentunya harus menurunkan tingkat kejahatan yang ada di 

masyarakat.  

 

5. Hidup Cerdas atau Kualitas Hidup (Smart Living) 

Berbudaya sama saja artinya dengan manusia yang harus mempunyai 

sebuah kualitas dalam hidupnya dan harus teratur. Kualitas itu pun 

juga termasuk hal yang dinamis, yang artinya masyarakat harus selalu 

berusaha untuk memperbaiki diri mereka masing-masing. Secara 

langsung pencapaian budaya untuk manusia ataupun masyarakat 

yang secara langsung maupun tidak tentu merupakan salah satu hasil 

dari sebuah pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas 

akan menjadi jaminan dari kualitas budaya itu sendiri. 

 

6. Pemerintah yang Cerdas (Smart Governance) 

Hal yang menjadi kunci terpenting atas keberhasilan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan itu merupakan hal yang terbaik, yang 

juga merupakan paradigma dan proses penyelenggaraan serta juga 

proses pembangunan pemerintahan yang menganut suatu prinsip 

kemanusiaan, demokrasi serta yang lainnya. Ditambah dengan suatu 

komitmen terhadap berdirinya nilai serta suatu prinsip tertentu, daya 

dan juga hasil agar terciptanya pemerintahan yang bersih, dapat 

bertanggung jawab, dan juga mempunyai daya saing. Kota juga 

diharapkan mampu mempunyai sebuah tata kelola yang tentunya baik 

untuk membuat sebuah kota pintar, yang dimana nantinya akan 

memerlukan sebuah kerja sama yang sangat baik untuk semua  

pemerintah dan juga bagi masyarakat. 

Sebuah tempat atau sebuah kota dapat memiliki serta menampilkan satu 

maupun beberapa banyak dari setiap ke enam karakteristik yang sudah 

dijelaskan tersebut. Dari keenam karakteristik tadi kita dapat menyimpulkan 
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bahwa dapat terwujudnya sebuah kota pintar didalam suatu wilayah atau di 

suatu kota, tentunya perlu juga dibangun suatu hubungan kerjasama yang 

sangat baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut juga harus diikuti 

dengan usaha kekompakan dari masyarakat, dari kerja keras dan juga 

keinginan bersama untuk membangun sebuah kota pintar. 

Kota pintar disini harus mempunyai dukungan infrastruktur yang tentunya baik 

serta kuat, teknologi, manajemen, maupun sampai Sumber Daya Manusianya 

(SDM). Kota Pintar menggunakan kompleksitas semua beasiswa yang telah 

dimiliki. Kota pintar juga tidak cukup tentunya jika hanya mengandalkan 

sebuah teknologi saja. Meskipun jika dijelaskan lebih lanjut kemungkinan ada 

beberapa hal yang terdapat pada konsep dan aplikasi teknologi, termasuk 

Sistem Transportasi Cerdas, IOT, dan beberapa teknologi lainnya yang sangat 

dibutuhkan dalam mewujudkan atau menjadikan sebuah Kota Pintar. Selain 

membutuhkan sumber daya manusia yang tentunya harus ahli dalam bidang 

teknologi, pastinya juga dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam 

bidang keilmuan, agar orang lain atau masyarakat kota bisa berhubungan yang 

baik serta damai satu sama lain. 

1.3 Arsitektur Kota Pintar (Smart City) 
Konsep kota pintar atau yang kita kenal sebagai smart city pastinya diyakini 

oleh masyarakat kota bahwa bisa menjadi sebuah solusi atas suatu persoalan 

tentang pembangunannya yang berperan banyak di negara. Kota pintar 

tentunya didesaian guna untuk bisa meningkatkan produktivitas manusia atau 

masyarakat kota dengan menata dan mengelola kota melalui kegiatan 

memaksimalkan pemanfaatan dari setiap teknologi informasi yang ada dengan 

lebih baik lagi, hal tersebut dilakukan pada berbagai aspek bahkan dari semua 

aspek. Saat ini kota pintar tentu tidak lagi hanya menjadi salah satu pilihan, 

akan tetapi sudah menjadi suatu kewajiban atau keharusan dalam 

mempersiapkan langkah pencegahan serta menyelesaikan setiap masalah yang 

akan dihadapi dengan cara yang lebih efesien, cepat dan juga tepat dalam 

berbagai hal salah satunya melayani penduduk. Smart City dapat diwujudkan 

dengan melalui dukungan dari adanya pembangunan suatu infrastruktur baik 

itu di bidang teknologi atau bidang yang lainnya. 

Sebagai seorang arsitek pasti sudah tahu mengenai sebuah konsep dalam kota 

pintar atau dikenal dengan istilah smart city. Karena tugas arsitek adalah untuk 

mendesain serta menghadirkan suatu solusi dari sebuah permasalahan 
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perumahan maupuan perkotaan, dan juga pastinya perananan arsitektur dalam 

mengimplementasikan Smart City tentunya cukup besar. Pengertian dari kota 

pintar itu sendiri merupakan kota dimana tentunya harus tetap memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi guna untuk meningkatkan sebuah 

keefisiensian operasional juga harus memberikan sebuah informasi ke warga 

maupun masyarakat kota, serta harus meningkatkan kualitas pelayanan 

pemerintah dan ketentraman serta kedamaian warga. 

Indikator Kota pintar yang ada di negara Amerika Serikat dan juga di negara 

Eropa adalah negara dan benuanya yang menjadi pelopor kota pintar yang ada 

di dunia. International Business Machines Corporation (IBM) adalah suatu 

perusahaan yang mendukung pembentukan sebuah kota pintar, IBM juga 

membagi sebuah kota pintar menjadi enam indikator, dan enam indikator 

tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Smart Economy 

Perekonomian adalah satu dari beberapa pilar yang menjadi tiang 

penegak pada suatu wilayah tertentu, pada suatu kota maupun pada 

suatu negara bagian. Tata cara kelola ekonomi pada setiap daerah 

tentu harus dilakukan dengan cara yang sangat baik juga harus secara 

terkomputerisasi. Terdapat dua hal yang mencakup penerapan dan 

penilaian pada kota pintar dalam dimensi ekonomi pintar, yaitu 

memiliki sebuah proses inovasi dan harus memiliki kemampuan 

bersaing yang kompetitif. Kedua hal ini akan sangat berpengaruh 

dalam meraih peningkatan perekonomian nasional yang lebih 

berkarakter dan tentunya cerdas, karena suatu inovasi serta daya 

saing tersebut juga adalah modal utama bagi suatu kemajuan kota, 

baik yang berada di daerah maupun nasional. Hal tersebut juga dapat 

mendorong peningkatan sumber daya yang berada di suatu daerah 

dengan cara mewujudkan kondisi dimana jalur akses meningkat, 

terwujudnya pemerataan, dan yang paling penting yaitu kualitas 

dalam memberikan pelayanan sosial dasar, mendorong meningkatnya 

kualitas dari daya saing tenaga kerja serta juga harus meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam mewujudkan hal 

tersebut. 
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2. Smart People 

Pembangunan tentunya selalu membutuhkan modal, baik dari segi 

ekonomi, modal dari tenaga maupun manusia serta juga bisa modal 

sosial. Orang yang pintar bisa disebut sebagai suatu goal yang 

tentunya harus dapat diwujudkan dan dimiliki dalam hal untuk 

mencapai terbangunnya sebuah kota pintar. Beberapa kriteria sebuah 

proses kreativitas dari manusia dan juga modal sosial. Kriteria 

penilaiannya, diantaranya ialah sebagai berikut: 

a. Tentunya harus mempunyai sebuah tingkatan pendidikan formal 

yang berupa sekolah maupun perguruan tinggi yang sama pada 

kalangan di masyarakat dan juga tentunya berbasis ilmu 

komputer, contohnya seperti penggunaan sistem e-learning, 

penggunaan sistem informasi dimana pembelajarannya berbasis 

komputer, dan sebagainya. 

b. Dengan adanya keberadaan komunitas IT maupun lainnya terkait 

juga dengan sebuah pemanfaatan sistem teknologi informasi. 

c. Dan harus ada peranan warga atau masyarakat dalam 

pemanfaatan fasilitas maupun teknologi informasi yang telah 

tersedia. 

 

3. Smart Government 

Tata kelola atau yang lebih dikenal dengan istilah smart governance 

yang sangat pintar adalah bagian atau dimensi yang ada dari kota 

pintar yang berspesialisasi dalam tata kelola. Dengan adanya suatu 

kerjasama yang dijalin antara pihak pemerintah dengan penduduknya 

maka diharapkan agar dapat mendorong terwujudnya suatu 

pemerintahan dan juga penyelenggaraan pemerintahan yang damai, 

tentram, bersih, sejahtera dan juga tentunya kualitas serta kuantitas 

pelayanan publik yang harus lebih baik lagi. Ada tiga bagian dari tata 

kelola yang pintar yaitu sebagai berikut: 

a. Kehadiran warga atau masyarakat dalam pengambilan atau 

penentuan keputusan yang diadakan secara langsung maupun 

tidak langsung. 
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b. Harus adanya transparasi di dalam pemerintahan kota maupun 

pemerintahan desa yang bertujuan agar masyarakat bisa 

menambah banyak pengetahuan serta wawasan. 

c. Harus dapat menaikan kualitas dari pelayanan publik. Karena 

penerapan kota pintar yang dimana nantinya pasti akan 

memanfaatkan semua teknologi informasi yang bertujuan agar 

dapat melakukan maupun menyediakan sebuah sistem informasi 

yang berbasis website maupun yang berbentuk mobile untuk 

pelayanan dan juga harus menyertakan adanya sebuah database 

yang terstruktur dan teratur untuk menyimpan setiap data 

maupun informasi yang terkait pada suatu pelayanan publik. 

 

4. Smart Mobility 

Suatu mobilitas pintar adalah salah satu bagian atau dimensi yang 

terdapat dalam kota pintar yang dimana mengkhususkan diri pada 

transportasi serta mobilitas yang ada di kalangan masyarakat. Dalam 

mobilitas pintar ini juga terdapat beberapa proses sehingga nantinya 

diharapkan terciptanya suatu pelayanan publik yang harus lebih baik 

lagi dan juga dapat menghilangkan masalah-masalah umum yang ada 

didalam transportasi.  

 

5. Smart Environment 

Lingkungan Cerdas adalah salah satu bagian atau dimensi yang ada di 

dalam kota pintar yang berspesialisasi dengan cara menjadikan 

sebuah lingkungan yang cerdas. Syarat penilaiannya di sini 

menangkap proses kontinuitas dan tidak pernah tinggal yaitu 

pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Dalam hal untuk 

menciptakan lingkungan yang pintar atau cerdas, tentunya diperlukan 

berbagai aplikasi maupun alat perlengkapan komputer, sistem 

transportasi intelijen, dan masi banyak lagi dengan berbagai 

teknologi lain yang ada juga yang terkait dengan pengelolaan pada 

lingkungan maupun pada diri manusia. 

 

6. Smart Living 
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Ada beberapa syarat yang terdapat didalam smart living ini yang 

dimana bertujuan untuk memproses sebuah pengelolaan kualitas 

hidup agar berkembang kea rah yang lebih baik dan cerdas. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, terdapat tiga hal untuk dipenuhi, yaitu:  

a. Sarana pendidikan yang cukup dan tentunya lengkap bagi setiap 

penduduk, hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan semua 

teknologi informasi serta semua ketersediaan fasilitas yang telah 

disediakan demi keamanan serta kenyamanan masyarakat. 

b. Menyediakan setiap fasilitas-fasilitas dan juga menyediakan 

informasi yang terkait dengan setiap pariwisata didaerah 

sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat, untuk mencapai hal 

tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan suatu cara yaitu 

merekrut teknologi informasi yang ada seperti sistem informasi 

geografis agar dapat mengetahui letak dari tempat wisata yang 

kita cari. 

c. Infrastruktur dari sebuah teknologi informasi harus dapat 

mendukung semua alat dan pastinya juga pelayanannya dapat 

harus sesuai dengan yang diinginkan, hal ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan bantuan teknologi informasi juga bantuan 

dari sumber daya manusia yang kompeten. 

Arsitek tentu mempunyai peran yang juga penting dalam pembangunan kota 

pintar. Terdapat dua indikator yang tentunya membutuhkan peranan seorang 

arsitek untuk membantu menyelesaikan dan mewujudkan pembangunan kota 

pintar yaitu sebagai berikut: 

1. Smart Mobility 

Dengan adanya proses transportasi yang tercipta oleh smart mobility 

ini maka diharapkan terciptanya suatu layanan yang sesuai dengan 

perencanaan sebelumnya, dan untuk mencapai kondisi yang lebih 

baik yang akan mengurangi bahkan menghilangkan masalah yang 

terjadi di jalan maupun di lingkungan. 

 

2. Smart Living 
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Yang dimaksud disini yaitu suatu penggambaran kondisi lingkungan 

dalam bentuk perumahan nyaman yang cukup untuk ditempati oleh 

penduduknya. Terdapat persamaan pandangan dalam kehidupan 

masyarakat menjadi tolak ukur dari smart living yang tampak pada 

lingkungan pemukiman, fasilitas komersial dan rekreasi untuk 

masyarakat. Selain itu untuk memudahkan mobilisasi penduduk, 

sebuah kota (daerah) harus mampu menyediakan sarana transportasi 

publik maupun pribadi, membantu kelancaran mobilisasi logistik, 

serta pelayanan kesehatan yang terjamin bagi penduduknya 

(Meitibellina, 2020). 

Dengan berkembangannya suatu konsep kota pintar ini telah melahirkan 

sebuah pelajaran tentang konsep kota pintar yang banyak serta bermacam-

macam. Perkotaan yang diberinama Smart City atau kota pintar ini yang pada 

awalnya mempunyai cara-cara baru dalam hal menyelesaikan permasalahan di 

kotanya masing-masing, yang selanjutnya berhasil meningkatkan suatu kinerja 

yang ada dikotanya. Perkembangan kota yang menjadi sebuah kota pintar juga 

diawali dengan pemanfaatan teknologi informasi serta teknologi komunikasi 

yang biasanya memiliki sifat parsial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bab 2 

Teknologi Pintar 

 

 

2.1 Smart Water 
Pesatnya pertumbuhan penduduk di dunia dan khususnya di indonesia 

membuat tingkat kebutuhan terhadap makanan dan minuman ikut naik, 

tentunya terus akan meningkat dalam jangka waktu ke depan. Dengan 

meningkatnya jumlah penduduk perlu adanya persiapan yang matang untuk 

menunjang segala kebutuhan terutama di daerah urban yang memiliki 

kepadatan penduduk yang sangat tinggi sehingga lahan yang dimiliki menjadi 

terbatas, baik yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk 

menghasilkan sumber makanan dan sumber pertanian yang sering disebut 

dengan istilah urban farming. Melakukan kegiatan pertanian di daerah urban 

memiliki berbagai tantangan salah satunya penyediaan air untuk mendukung 

kegiatan pertanian tersebut. Setiap orang pasti menyadari bahwa air 

merupakan kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi, dengan kapasitas 

yang terbatas penggunaan air untuk keseharian kita seperti untuk mandi, 

dikonsumsi sebagai minuman, ataupun digunakan untuk mencuci menjadi 

kebutuhan yang tidak bisa digantikan sehingga perlu adanya teknologi yang 

bisa menjamin ketersediaan air bersih. 

Konsep “Smart” dalam Smart Water Management (SWM) yang akan 

dibangun dapat dimaksudkan bahwa kerangka kerja ini mampu membuat 

penggunaan air terkelola secara efektif dan efisien, juga termasuk 

menyediakan air berkualitas dengan biaya yang minimum. SWM dapat 

membawa perubahan dalam hal mendapatkan data melalui teknologi Internet 

of things secara realtime sehingga dapat dilakukan analisis dalam waktu cepat 
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dalam mengambil keputusan pengelolaan air untuk memperkecil pengeluaran 

biaya nantinya, di masa mendatang. Smart water management (SWM) 

merupakan suatu cara untuk mengoptimalkan pemanfaatan dari teknologi 

informasi dan komunikasi, dimana teknologi ini akan menyediakan 

sekumpulan data yang dapat diakses secara realtime mengenai kondisi sumber 

daya air, kondisi lingkungan serta perkiraan cuaca maupun iklim. Sekumpulan 

data tersebut akan dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan rintangan 

yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air yang tengah dihadapi. 

Smart Water Management System sudah mulai diimplementasikan bersama 

dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk dapat 

memeberikan dukungan terhadap Flood Early Warning System dan Drought 

Early Warning System. Implementasi dalam bentuk yang lain yaitu untuk 

dapat memantau secara realtime infrastruktur dari sumber air lewat suatu 

program yang disebut DAM operational and improvement safety project, juga 

melalui pemanfaatan dalam bentuk lain serta strategi yang lain untuk dapat 

meningkatkan pengoptimalan dari penggunaan sumber daya air (Halim, 2020). 

1. Contoh Smart Water 

Seiring dengan berkembangnya zaman, dapat diperhatikan terdapat 

banyak alat-alat elektronik dengan inovasi yang maju akibat dari tren 

yang terjadi di Indonesia bahkan seluruh dunia. Salah satu tren 

tersebut adalah Smart Water Heater yang pada saat ini dapat 

dikendalikan hanya dengan menggunakan gadget. Smart water heater 

mengadopsi cukup banyak fitur yang pintar, salah satunya yaitu ia 

dapat mendeteksi apabila produk tidak berjalan sesuai fungsinya juga 

terdapat electronic thermostat yang dapat membantu agar suhu 

menjadi lebih akurat. Teknologi ini dikembangkan menggunakan 

sistem yang dapat menghemat energi. Teknologi ini dapat secara 

otomatis menyediakan air hangat dengan penyesuaian terhadap 

penggunanya, hal tersebut dilakukan dengan cara mengingat waktu 

mandi serta temperatur pada air (Nugraheni, 2020). 

 

2. Komponen Utama Kerangka Kerja Smart Water 

Terdapat lima komponen utama dari kerangka kerja Smart Water 

Management (Djaksana et al., 2021), komponen tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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a. Layer 1 : Perangkat Sensor, pada layer ini seluruh perangkat 

sensor dikelola dan digunakan untuk menangkap informasi dan 

data yang dibutukan secara realtime dan berkala, data yang 

diakuisisi dan dimonitoring untuk di kirim ke pusat data melalui 

layer komunikasi. 

b. Layer 2 : Komunikasi dengan konektivitas melalui wi-fi, dapat 

digunakan sebagai penghubung antara perangkat sensor menuju 

pusat data untuk dapat mulai diproses, perangkat nirakabel 

digunakan dengan tujuan mempermudah mobilitas system dalam 

mengirim data kepusat data. 

c. Layer 3 : Management Data, Pada layer ini menyimpan dan 

mengelola data volume besar yang dikumpulkan dari sensor. 

Selain itu, ini berfungsi sebagai titik standarisasi tempat data 

yang dikumpulkan akan diproses sehingga data akan 

distandarisasi dengan domain data sektor smart water 

management. 

d. Layer 4 : Analisis, Layer ini menyediakan fungsi dukungan 

operasi data, manajemen keamanan aplikasi, manajemen alur 

kerja, pertukaran dan berbagi data, pemodelan dan simulasi 

sistem air serta visualisasi hasil analisis. Proses menghasilkan 

atau menangkap data perlu dikelola dan dipantau, referensi data, 

bagaimana mereka dibagi dalam sistem informasi harus 

didefinisikan serta pengelolaan data dengan menggunakan 

algoritma machine learning untuk memodelkan sistem yang 

dapat beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. 

e. Layer 5 : Aplikasi, Layer ini didukung antar muka yang integrate 

dan tersedia pada perangkat bergerak (mobile) dengan sistem 

pendukung keputusan di mana keputusan optimisasi dan langkah-

langkah manajemen diambil dari analisis pekerjaan yang 

dilakukan dalam layer analisis. Contohnya termasuk pengaturan 

cerdas dan optimalisasi kualitas dan kuantitas air, efisiensi 

pengiriman layanan kerja yang diperlukan dan peringatan dini 

akan kekurangan air atau luapan air, serta pengelolaan terhadap 

air yang digunakan pada pertanian urban ataupun perkebunan. 



Bab 2 Teknologi Pintar 21 

 

2.2 Smart Energy 
Salah satu kebutuhan pokok masyarakat adalah energi listrik karna memiliki 

arti penting dalam mendorong kemajuan pada aspek kesejahteraan bangsa, 

membantu mewujudkan aspek mencerdaskan bangsa, serta membantu 

meningkatkan perekonomian negara. Untuk membantu pemerintah dalam 

mengurangi defisit sumber ketenagalistrikan di Indonesia salah satunya dengan 

cara berupaya melakukan penghematan dalam hal penggunaan energi listrik. 

Smart energy system adalah suatu sistem terbaru dari pemanfaatan energi, 

contohnya seperti penggunaan energi gelombang, energi angin, ataupun 

penggunaan energi surya yang bisa dijumpai di sekitar alam ini. Salah satu 

tujuan utama dari smart energy system ini ialah untuk menjawab tantangan 

zaman sekarang yang mewajibkan kita untuk melakukan penghematan energi. 

Seperti dalam peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 

No.13 pada tahun 2012, yaitu mengenai penghematan penggunaan energi 

listrik yang memberikan pernyataan bahwa semua bangunan gedung yang 

digunakan sebagai kantor pemerintah baik yang berada di pusat ataupun yang 

berada di daerah harus melakukan penghematan listrik pada sistem tata 

cahaya, sistem tata udara, maupun peralatan pendukung lain terkait dengan hal 

tersebut.  

Smart Energy Systems membuat dan menerapkan Model Predictive Control 

(MPC), yakni suatu teknologi yang digunakan dalam memberikan 

keseimbangan pada pasokan listrik serta permintaan listrik dengan teknik yang 

efisien terhadap suatu sistem ekonomi dimana sejumlah besar merupakan 

produsen listrik independen dan juga konsumen listrik (Karim, 2015). 

Produsen listrik yang dimaksud yaitu: 

 Kincir Angin (turbin) 

 Panel Surya 

 Modul Solar  

 Pembangkit listrik 

 Wave Power 

Sedangkan, konsumen listrik yang dimaksud adalah seperti: 

 Kendaraan listrik (dengan baterai yang dapat menampung energi) 

 Pompa panas yang digunakan untuk pemanasan dalam perumahan 
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 Suatu sistem untuk menyimpan panas tangki air 

 Kulkas/pendingin 

 Konsumsi daya oleh industry 

Smart Energy System dalam artian lain adalah sebagai berikut: 

 Sistem energi yang bersifat renewable 

 Menggunakan bioenergi tingkat berkelanjutan 

 Memanfaatkan sinergi dalam sistem energi untuk meningkatkan 

tingkat efisien serta menurunkan pembiayaan  

Smart energy menjadi suatu solusi yang dapat memberikan keringanan terkait 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh sumber daya pada masa sekarang. 

Kelebihannya yakni ia mampu menurunkan jumlah dari daya pembangkit 

yang dibutuhkan akibat daya guna energi. 

2.3 Smart Transportation 
Transportasi merupakan salah satu aspek yang mempunyai pengaruh tinggi 

dalam keberlanjutan suatu kota. Salah satu dari bagian-bagian tranportasi yang 

menyangkut kehidupan dari masyarakat banyak dalam sebuah kota yaitu 

transportasi publik. Transportasi publik yang berjalan pada wilayah perkotaan 

seharusnya dikembangkan lagi agar dapat memberikan suatu pelayanan yang 

lebih aman, nyaman serta terjangkau bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi 

apapun yang menggunakan layanan transportasi publik dalam suatu kota. Hal 

tersebut nantinya akan mendorong masyarakat untuk mengurangi 

ketergantungan masyarakat yang selalu menggunakan kendaraan pribadi. 

Smart transportation adalah salah satu aspek dari smart city yang sangat perlu 

untuk ditingkatkan agar dapat mendorong peningkatan ekonomi perkotaan. 

Dengan menerapkan smart transportation, maka dapat membantu dalam 

menghemat waktu juga biaya, selain itu, berbagai informasi mengenai lalu 

lintas dijalan juga bisa dengan cepat diakses oleh pengguna jalan. Sistem yang 

saling terhubung merupakan sistem yang memiliki peranan penting pada smart 

transportation agar dapat memberikan laporan mengenai apa saja yang sedang 

terjadi di jalan raya. Dengan terwujudnya hal tersebut, maka mobilitas 

masyarakat akan terus naik sebab berbagai informasi yang mereka perlukan 
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dapat diakses dengan mudah dan secara realtime hanya dalam suatu aplikasi 

saja. 

Contoh sederhananya yaitu kita masih sering melihat suatu ambulan yang 

masih ikut dalam arus yang macet, pengemudi yang ditugaskan untuk 

membawa pasien secepat mungkin ke rumah sakit akan segera berpikir untuk 

mencari jalur yang lebih baik. Jika menggunakan sistem lalu lintas yang 

sederhana/tradisional, maka sangat tidak mungkin bagi siapapun untuk dengan 

cepat mendapat informasi terkait jalan yang ketika itu mengalami kemacetan. 

Berbeda dengan menggunakan sistem smart transportation, keadaan darurat 

dalam bentuk apapun dapat dilewati dengan lebih baik, karena didalam 

aplikasi tersebut telah menyediakan semua informasi mengenai jalan yang 

sebaiknya diambil atau jalan yang seharusnya dihindari karena terjadi 

kemacetan. 

Dari berbagai penjelasan, berikut ini manfaat Smart Transportation: 

1. Livability 

Adanya smart transportation, dapat membuat kualitas kehidupan 

masyarakat menjadi semakin meningkat. Smart transportation bisa 

mengurangi kemacetan pada lalu lintas sehingga pengguna jalan 

dapat mencapai tujuannya dengan lebih cepat, penduduk yang ada 

juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan serta menaikkan 

tingkat keselamatan di jalan. 

 

2. Workability 

Dengan membaiknya sistem transportasi, maka kinerja penduduk 

kota akan lebih meningkat. Sehingga, ekonomi di kota tersebut 

menjadi lebih atraktif serta kompetitif. 

 

3. Sustainbility 

Penerapan smart transportaion ini dapat membuat masyarakat 

mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk transpotasi. Jika 

sebelumnya sering terjebak macet, yang mengakibatkan pengguna 

banyak menghabiskan bahan bakar kendaraan pribadi mereka, maka 

dengan smart transportation hal tersebut tidak terjadi karena dapat 
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mengurangi kemacetan tersebut. Hal tersebut juga sekaligus dapat 

mengurangi polusi. 

Terdapat elemen-elemen yang mestinya diperhatikan, agar dapat mewujudkan 

smart transportation, diantaranya yaitu: 

 Parkir pintar 

 Kendaraan elektrik 

 Rute pinter 

 Sistem manajemen aset 

Berikut beberapa contoh dari implementasi Smart Transportation: 

1. CCTV System, dapat digunakan pada pusat kendali untuk melakukan 

analisa terhadap macam-macam hal yang dapat menyebabkan 

kecelakaan seperti seseorang ataupun hewan yang sedang melintasi 

jalan, gerakan suatu kendaraan tak menentu, perekaman kejadian 

kecelakaan, mendeteksi tingkat kemacetan, mendeteksi cuaca. 

2. Intelligent Speed Adaption and Advanced Driver Assistance Systems 

agar bisa mengatur kecepatan secara otomatis, apabila ditemukan 

suatu rintangan. 

2.4 Smart Health 
Smart health yang dimaksud mengarah kepada suatu teknologi yang berperan 

dalam bidang kesehatan, dimana teknologi tersebut dapat membawa pengaruh 

yang lebih baik, seperti alat diagnostik yang lebih baik, perawatan terhadap 

pasien yang lebih baik, atau perangkat apapun yang dapat meningkatkan 

kualitas hidup setiap orang. Dalam bidang ilmu kesehatan itu sendiri fasilitas 

merupakan bagian yang penting, fasilitas dapat menjadi alasan penting 

mengapa pemerintah harus mendukung masyarakat untuk menggunakan 

pelayanan di rumah sakit dengan konsep pelayanan “smart health”. Oleh 

karena itu, sarana teknologi informasi bertujuan untuk memudahkan pasien 

dalam mendapatkan pelayanan terkait dengan kesehatan mereka. Seperti 

dengan meningkatkan kualitas service klinis ataupun praktik dokter mandiri, 

dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab yang diemban oleh seluruh 

tenaga kesehatan yang berada di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka 
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layanan kesehatan digital dapat di katakan sebagai suatu hal yang amat 

penting. 

Sejalan dengan harapan Direktur Dinas Kesehatan Kota Bogor ia mengatakan, 

teknologi kesehatan bisa bekerjasama dengan BPJS. Kota Bogor telah 

mencapai level UHC dinas kesehatan pada tahun 2018, dan hampir seluruh 

institusi kesehatan telah bekerja sama dengan BPJS untuk mendorong 

penerapan rencana kesehatan cerdas untuk kemaslahatan masyarakat. Pada 

saat yang sama, Plt. Nizam Waham, Direktur Ekonomi Digital, menjelaskan: 

“Dengan adanya perubahan teknologi yang terus menerus, pemerintah harus 

mengubah fungsinya, yang akan membuat pemerintah lebih nyaman dan 

mempercepat pengembangan start-up digital ini.” Salah satunya adalah dengan 

mendorong keselamatan dan keamanan melalui kotak pasir peraturan Inovasi 

dalam lingkungan yang terkendali. Nizam berkata: "Ada banyak teknologi 

kesehatan pintar. Misalnya, kotak pasir regulasi adalah teknologi biometrik. 

Jika berhasil diterapkan, tidak perlu menghadapi regulator." Singapura sudah 

menggunakan suatu pelayanan yang disebut dengan telemedicine di tahun 

2018. Maka perlu untuk mengambil langkah yang lebih cepat dalam hal 

transformasi digital agar Indonesia tidak tertinggal. 

Guna menjelaskan rencana kesehatan cerdas, Kominfo dan HealthTech.id turut 

menyelenggarakan "Seminar Inisiatif Kesehatan Cerdas" yang di berikan 

dukungan oleh RS. Bogor Advanced, ProSehat, Docquity dan Medigo. 

Anggota yang hadir pada seminar ini merupakan dokter, tenaga medis juga 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan. Dalam kasus Kota Bogor, 

Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) turut memberikan penjelasan mengenai 

manfaat kesehatan digital yaitu dapat menaikkan peluang untuk memberikan 

suatu pelayanan yang lebih baik lagi kepada setiap lapisan masyarakat, 

membuat kinerja SDM menjadi lebih efisien, mendorong naiknya tingkat 

kualitas dalam hal pelayanan, serta dapat menurunkan penggunaan biaya 

layanan medis. Meskipun digitalisasi medis harus menyelesaikan banyak 

tantangan, ini tidak berarti bahwa praktisi di industri medis tidak dapat 

melakukan digitalisasi. Sehingga secara sederhana, tujuan dari digitalisasi ini 

ialah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga menjadi lebih efektif 

serta lebih efisien lagi. Kedepannya diharapkan akan diadakannya lagi 

berbagai seminar dengan tema health tech lain, supaya digitalisasi pada bidang 

kesehatan dapat diterapkan dengan lebih cepat. 

Seminar yang diselenggarakan seperti ini semoga dapat berjalan sesuai 

rencana yang telah ditentukan oleh pemerintah agar dapat menjadikan 
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pelayanan-pelayanan pada rumah sakit di indonesia mejadi pelayanan yang 

nyaman bagi masayarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik di rumah 

sakit. Untuk mencapai hal tersebut, langkah awal yang dapat dilakukan yaitu 

berupa pengadaan seminar dengan tujuan untuk memberikan masyarakat 

pengetahuan yang lebih luas mengenai smart health. 

2.5 Smart Safety and Emergency 
1. Smart Safety 

Safety atau dapat di artikan sebagai keamanan, dapat berarti 

keamanan dalam berbagai hal, sebagai contoh keamanan dalam hal 

menggunakan kendaraan entah itu mobil ataupun sepeda motor. 

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas harus jadi kepedulian semua 

pihak guna menjaga keselamatan di jalan raya, karena jalanan 

merupakan suatu tempat yang dapat menyumbang angka kecelakaan 

yang tinggi setiap tahunnya, meskipun kerap turun sekitar 1 persen, 

namun masih relatif tinggi. Polri mencatat sebanyak 98.414 kasus 

yang terjadi pada tahun 2017 dan telah merenggut sekitar 24.213 

jiwa. Sementara pada tahun 2016, sedikitnya 25.859 jiwa melayang 

sia-sia (Rachmanto, 2019). 

Terdapat beberapa poin masalah yang disebabkan karena begitu 

cepatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia, serta penggunaan 

kendaraan pribadi di wilayah tertentu, antara lain keselamatan 

(safety), kemacetan lalu lintas (traffic), efisiensi (efisiensi) dan 

pencemaran udara (polusi). Salah satu upaya kepedulian dalam hal ini 

ditunjukkan oleh upaya Adira Insurance untuk meminimalisir 

kejadian kecelakaan di Indonesia melalui program Indonesia Rad 

Safety Award (IRSA) ke-7. Pada dasarnya, konsep smart travel 

merupakan suatu bentuk dari mobilitas masyarakat ketika 

menggunakan bermacam-macam alat transportasi, terutama 

kendaraan jenis angkutan umum yang terintegrasi, nyaman 

digunakan, dan tentunya aman untuk siapa saja. Dengan bantuan 

teknologi smart travel, angka kecelakaan di jalan raya bisa ditekan. 

Pada tahun 2019, IRSA melakukan agenda Sharing Session dengan 
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membawa judul 'Konsep Smart city pada Perspektif Keselamatan 

Jalan yang Berfokus pada Penerapan Smart Mobility dan Smart 

Living'. Kegiatan tersebut yaitu suatu kegiatan dimana pemerintah 

kota juga kabupaten yang menjadi finalis IRSA membuka forum 

diskusi dengan instansi terkait. CEO Adira Insurance, Julian Noor 

mengatakan bahwa acara tersebut adalah salah satu bagian dari 

penyelenggaraan IRSA semenjak beberapa tahun yang lalu. Jadi apa 

yang didapatkan melalui adanya forum tersebut bisa menjadiacuan 

dalam mengimplementasikan suatu sistem tata kelola keselamatan 

jalan yang lebih baik lagi pada daerah masing-masing. 

 

Hal-hal yang bermanfaat berikut ini: Melalui sharing meeting ini, 

IRSA tidak hanya sekedar penghargaan, tetapi juga dapat menarik 

segala pihak agar dapat saling membantu dalam mewujudkan zero 

accident di Indonesia, juga dapat menjadi finalis IRSA untuk 

memberikan solusi atas permasalahan perkotaan dan daerah. 

“Implementasikan smart travel dan smart life di smart city di 

daerahnya masing-masing,” kata Julian saat sharing meeting 

menjelang IRSA Awards 2019, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Selama 

IRSA diadakan, mereka sudah melaksanakan kerja sama dengan 5 

pihak keselamatan, yakni Kepolisian, Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/BAPPENAS, 

Kementerian Kesehatan serta Kementerian Perhubungan. 

 

Industry 4.0 yang sering diperbincangkan banyak disebut sebagai 

suatu pembawa revolusi industri yang paling besar. Pada dasarnya 

gerakan ini mengangkat hubungan sistem yang pintar juga modern 

agar dapat membentuk koneksi jaringan digital yang diaktifkan oleh 

Internet of Things (IoT). Industry 4.0 ini menyatukan antara elemen 

data, komunikasi, elemen fisik dan informasi teknologi yang mampu 

mengubah suatu mesin yang tadinya bersifat tradisional menjadi 

suatu teknologi yang bersifat cerdas. Revolusi ini jika dibandingkan 

dengan revolusi sebelumnya sangat berbeda, dimana revolusi ke 3 

mengandalkan tenaga air dan juga tenaga uap, produksi perakitan 
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linier, tenaga listrik, serta komputerisasi. Revolusi ini membawa 

dampak untuk segala aspek, seperti ekonomi, sains, ataupun industri 

itu sendiri. Meskipun jika diperhatikan pada beberapa hal, revolusi 

ini dapat disebut sebagai lanjutan dari revolusi komputer (digital), 

namun tetap saja revolusi ini merupakan suatu era yang sangat 

berbeda karena ruang lingkup, percepatan, serta dampak sistem yang 

berubah pada revolusi keempat. Revolusi Industri 4.0 telah melanda 

banyak industri bahkan hampir semuanya yang berada di setiap 

negara, dan membawa suatu perubahan yang besar dan bisa dibilang 

"mengganggu" secara nonlinier melalui kecepatan yang sebelumnya 

tidak pernah terjadi. 

 

Beberapa organisasi atau perusahaan pada industri 4.0 sudah berubah 

menjadi “lebih pintar” serta tingkat efisiensi nya naik karena manusia 

dan juga mesin mulai melakukan kerja bersama-sama, seperti 

memanfaatkan suatu perangkat tertentu yang sudah terintegrasi 

dengan tujuan agar dapat meningkatkan keselamatan kerja. 

Teknologi-teknologi yang hadir dari revolusi ini terutama di bidang 

keselamatan, bisa memberikan bantuan kepada kita agar dapat 

mengumpulkan persiapan untuk diri kita agar menjadi lebih baik lagi, 

karena terdapat kumpulan data yang merupakan hasil pengolahan dari 

teknologi tersebut yang memiliki suatu nilai signifikan pada saat nilai 

tersebut digabungkan bersama sumber data bisnis yang lainnya. 

Selain itu, teknologi tersebut dapat dipakai agar membantu dalam 

mengatasi bencana alam, kecelakaan dan mempunyai kemungkinan 

juga untuk mencegah kerusakan yang mungkin saja ditimbulkan 

akibat revolusi industri 3 atau yang sebelumnya.  

 

Telah terdapat perusahaan-perusahaan yang sedang menuju 

perpindahan ke sisi digital, sementara beberapa perusahaan lainnya 

tengah mencoba-coba untuk melakukan hal tersebut. Melakukan 

investasi pada bidang teknologi yang terkait dengan keselamatan 

adalah komponen inti dalam membantu perusahaan bertransformasi. 

Hal ini memberikan kesadaran situasional kepada banyak perusahaan 
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terbelakang yang tidak ada dalam rencana keselamatan. Teknologi 

keamanan dalam revolusi Industri 4.0 mencakup IoT, data besar, 

komputasi awan, kecerdasan buatan, realitas virtual dan augmented, 

mobilitas, sistem sensor, otomatisasi, dan waktu nyata. Sebuah 

persiapan digitalisasi smart sefety atau transformasi kepada mode 

digital dibidang keselamatan kerja begitu penting dan diperlukan agar 

dapat menaikan kecepatan transformasi suatu negara agar dapat 

melaju ke arah revolusi Industri 4.0. Suatu hal yang masih menjadi 

pemikiran utama dari beberapa perusahaan dalam industri masih 

banyak mengedepankan keuntungan dibandingkan kesadaran tentang 

keselamatan karyawan. Schwab menghimbau setiap ketua yang 

bertugas memimpin serta seluruh masyarakat agar dapat 

"mengutamakan orang, memberdayakan, dan terus-menerus 

mengingatkan diri mereka sendiri bahwa semua teknologi baru ini 

adalah alat terpenting yang dibuat umat manusia bagi umat manusia, 

dan bersama-sama membentuk masa depan pekerjaan". 

 

Masyarakat di tuntut haruslah proaktif dalam bekerjasama 

membangun teknologi-teknologi serta setiap perubahan tersebut. 

Untuk mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan kolaborasi antara 

pandangan bersama mengenai cara suatu teknologi dalam 

membentuk kembali kehidupan sosial, ekonomi, budaya serta 

individu.  

 

Pada sebuah perusahaan perlu dilakukan investasi pada infrastruktur 

perusahaan tersebut di bidang analisa data, dan juga dibidang teknis. 

Setiap bisnis yang ingin maju, maka organisasi penggerak bisnis 

tersebut harus terus bergerak agar menjadi organisasi yang 

terintegrasi dan cerdas. Setiap orang harus dapat membentuk suatu 

budaya keselamatan pada ketua organisasi dengan suatu kemampuan 

khusus untuk dapat mengelola organisasi melewati setiap perubahan 

yang bersifat dramatis seperti ini. Sebagai seorang profesional, harus 

mempunyai kesadaran untuk dapat merangkul perubahan, dan 

berpikir maju kedepan karena setiap operasional yang dilaksanakan 
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bisa saja sangat berbeda di masa depan. Sistem pendidikan, ataupun 

sistem pelatihan juga harus melakukan adaptasi agar dapat mendidik 

masyarakat untuk mampu berpikir kritis sehingga membantu mereka 

mendapat pekerjaan yang sesuai di masa depan. 

 

2. Smart Emergency 

Emergency atau dapat di artikan sebagai keadaan darurat dimana 

dalam keadaan ini terkadang sangat membuat susah masyarakat. 

Karna itu, pemerintah membuat berbagai macam layanan guna untuk 

melayani masyrakat agar dapat menangulangi berbagai macam hal 

yang membuat suatu kondisi dimana posisi seseorang dalam 

keadaaan darurat. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di 

kota pintar dapat membantu mewujudkan kota yang lebih baik. 

Sistem layanan darurat atau tanggapan atas keluhan warga tentang 

kejadian yang mengancam nyawa juga menjadi salah satu fokus 

pengelolaan smart city. Waktu pemrosesan adalah kunci layanan 

darurat. Perbedaan respon beberapa detik mungkin merupakan 

perbedaan antara hidup dan mati. Karena itu, Jakarta kini 

menyediakan layanan darurat dengan menekan satu nomor 112. Pusat 

tersebut menerima laporan peristiwa yang mengancam jiwa, seperti 

keadaan darurat medis, kebakaran, gangguan keamanan, bencana 

alam, kecelakaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan 

kecenderungan bunuh diri. Sebelum adanya layanan 112 diluncurkan, 

setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) memiliki call center 

masing-masing untuk laporan kondisi gawat darurat. Misalnya nomor 

panggilan 118 untuk ambulans, 110 untuk kepolisian, 113 untuk 

pemadam kebakaran, dan 115 untuk Search and Rescue. Kini, semua 

layanan tersebut terintegrasi sehingga warga tidak perlu menghafal 

banyak nomor saat menghadapi kondisi darurat. 

 

Layanan tersebut dapat dikoordinasi oleh sebuah organisasi 

penangulangan bencana yaitu, BPBD (Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah) DKI Jakarta serta terintegrasi dengan sejumlah 

SKPD yang terkait seperti Dinas Penanggulangan Kebakaran dan 
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Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan 

juga Polda Metro Jaya. Warga dapat mengandalkan layanan darurat 

112 selama sepanjang hari, kapanpun dan bisa mengaksesnya melalui 

semua operator telepon, entah itu telepon genggam ataupun telepon 

rumah. Telepon yang dilakukan ke nomor ini tidak dipungut biaya 

sedikitpun bahkan dapat dilakukan dengan keadaan dimana 

handphone yang dipakai tidak mempunyai kartu SIM sekalipun, 

asalkan tetap dalam radius yang dijangkau sinyal layanan operator. 

Petugas yang turut serta dalam pelayanan ini saling berkomunikasi, 

dan pemberitahuan yang diberikan kepada dinas yang terkait 

dijalankan menggunakan sistem yang terkomputerisasi melalui web 

monitoring, hal itu juga didukung oleh komunikasi yang dilakukan 

melalui radio trunking, serta setiap laporan-laporan yang diberikan 

akan terhubung melalui sistem CRM (Citizen Relation Management).  

Selain melanjutkan laporan-laporan tersebut kepada dinas yang 

terkait untuk mendapat respons dengan cepat, dengan layanan ini, 

penelpon juga dapat dipandu oleh petugas agar melakukan tindakan 

tertentu yang dirasa terbaik pada kondisi yang dialami. Langkah 

tersebut diharapkan dapat memberikan pencegahan terhadap 

kejadian-kejadian yang lebih memperburuk keadaan, atau agar dapat 

mencegah korban semakin bertambah. Selain hal tersebut, layanan ini 

juga mengandalkan Global Positioning System (GPS) yang sudah 

tertanam didalam kendaraan ataupun perangkat seseorang, sehingga 

memberikan kesempatan kepada petugas untuk dapat memantau dan 

mencari posisi petugas lapangan terdekat dari lokasi kejadian, hal ini 

dilakukan guna mempercepat respons untuk setiap laporan yang 

diberikan. 

Dalam suatu kesempatan, PT. Esa Kreasi Negri sudah menambahkan 

suatu fitur baru dengan nama Mobile Application for Field Responder 

atau bisa disebut juga Aplikasi Mobile untuk Petugas OPD, dimana 

aplikasi ini digunakan untuk dapat membantu pelayanan pada 

Layanan Darurat 112. Dengan adanya aplikasi tersebut mereka 

berharap aplikasi ini bisa membantu meningkatkan kecepatan kerja 

pemerintah pusat (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dalam 
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melaksanakan 112 layanan panggilan darurat, dan memberikan 

bantuan kepada pemerintah kota dan daerah untuk memberikan 

layanan darurat 112. Setiap langkah yang dilakukan tersebut penting 

untuk dilakukan terutama bagi masyarakat tingkat kota/kabupaten 

untuk mendukung pewujudan dari smart city di kota tersebut. 

Aplikasi yang dibuat ini juga diharapkan bisa memfasilitasi 

pengoperasian layanan tersebut bagi penerima panggilan, field 

responders, atau dispatcher. Selain dari pada itu, diharapkan juga agar 

dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa 

menghubungi Panggilan Darurat 112 dalam menghadapi kondisi 

dimana seseorang harus dapat bertindak dengan cepat seperti 

kecelakaan, terjadinya kebakaran, tindakan kriminal atau gangguan 

lain yang kerap terjadi dalam ruang lingkup masyarakat, pengguna 

cukup menekan Panic Button pada perangkat/ponsel pintar mereka. 

Dengan berkembangnya aplikasi tersebut, dapat menjadi langkah 

awal bagi Indonesia menuju ke arah pengimplementasian konsep 

Smart City di berbagai kota, dan juga untuk dapat menerapkan 

sejumlah strategi pada era Revolusi Industri 4.0., yang 

mengutamakan penggunaan teknologi canggih seperti Robotic dan 

AI.  

Dengan adanya beberapa layanan yang ada, diharapkan masyarakat 

tak perlu hawatir lagi jika ada di keadaan darurat atau dalam keadaan 

kondisi darurat. Dengan ini maka tujuan untuk mewujudkan sebuah 

kota yang smart dapat lebih terbantu juga diharapkan berjalan dengan 

baik.  

2.6 Smart Education and Smart Tourism 
1. Smart Education 

Untuk mewujudkan sebuah kota cerdas, maka perlu tiang penegak 

yang dapat mengangkat kota cerdas tersebut dengan kokoh. Prof. Dr. 

Ir. Suhono Harso Supangkat, seorang ahli dalam bidang smart city, 

menjelaskan bahwa konsep smart city merupakan suatu yang dapat 

memahami setiap situasi keadaan juga berbagai masalah yang 
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dihadapi didalam kota tersebut. Selain dapat melakukan hal tersebut, 

suatu kota yang pintar juga harus dapat mengelola resource dengan 

lebih efisien dan juga efektif, agar dapat memaksimalkan pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat. Perkembangan teknologi yang 

pesat di dunia digital membuat banyak perguruan tinggi menerapkan 

konsep smart education dan meningkatkan penggunaan teknologi di 

lingkungan pendidikan. Smart education dapat dimulai dengan 

menyediakan konektivitas nirkabel yang dapat diakses kapanpun di 

kampus. Dengan adanya konektivitas nirkabel, kampus yang 

menerapkan konsep smart education mampu menghubungkan 

seluruh staf, pengajar, dan mahasiswa melalui aplikasi dan gawai 

yang dibawa sendiri. Hal ini bisa meningkatkan efisiensi sistem 

pembelajaran karena mahasiswa dapat terhubung dengan beragam 

informasi di kampus. Smart Education telah diterapkan sebagai 

sebuah strategi dalam mendukung peningkatan proses belajar dalam 

beberapa tahun terakhir, pemerintah dan sekolah-sekolah di Indonesia 

menghadirkan konsep smart education dan mengubah cara belajar 

menjadi lebih efektif. 

 

Saat ini kota-kota di dunia mengonsumsi 75% dari total energi dan 

menjadi 80% dari penyebab efek rumah kaca. Di masa depan, jumlah 

rata-rata masyarakat kota, termasuk kota-kota di Indonesia, akan 

menjadi jauh lebih tinggi dan mengakibatkan tingkat polusi dan 

kepadatan di kota dapat mengalami kenaikan. Untuk mengatasi 

masalah ini, smart city dapat menjadi salah satu jalan keluar. 

Digitalisasi yang dilakukan pada semua aspek dalam kehidupan 

manusia menjadi hal yang perlu dilaksanakan bagi masyarakat 

global, tak terkecuali bagi badan pemerintahan di Indonesia. Selain 

itu, tingkat keamanan dalam segala sektor juga perlu untuk 

dinaikkan, menurut "Laporan Investigasi Pelanggaran Data Verizon 

2018", 28% dari 53.000 insiden keamanan dan kasus peretasan 

disebabkan oleh faktor manusia dan kelalaian internal. Keadaan ini 

tidak hanya terjadi di lembaga negara dan perusahaan, tetapi juga 

memungkinkan untuk membobol jaringan internet yang menyimpan 
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informasi bagi banyak pengguna (seperti lembaga pendidikan) setiap 

hari. Di era ini perkembangan model e-learning dan pendekatan 

pendidikan terbaru turut membentuk tren Smart Education. Berada 

dalam paradigma Smart City, tren ini menyediakan kesempatan luar 

biasa bagi siswa untuk mendapat kompetensi profesional dan 

pengetahuan ilmiah melalui aplikasi teknologi ICT terkini. Skema 

Smart Learning Environment (SLE) di paradigma Smart Education, 

menyaratkan sebuah ekosistem digital yang didukung teknologi 

terkini, lengkap dengan jaringan internet dan Internet of Things 

sebagai komponen penting dalam smart education. 

Dalam beberapa tahun ke depan, teknologi bersifat mobile dan 

implementasi Internet of Things akan menjadi alternatif baru dalam 

kegiatan belajar mengajar. Keduanya membutuhkan infastruktur 

jaringan dan kelengkapan IT yang khas. Infrastruktur jaringan dan 

rangkaian TI yang unik. Beberapa teknologi terkemuka seperti 

Internet of Things dan augmented reality serta virtual reality perlahan 

memasuki kursus sekolah dasar dan menengah. Transformasi ini 

merupakan prasyarat untuk jaringan Internet berkecepatan tinggi, 

andal, dan aman. Dalam perkembangan industri pendidikan, 

keberadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang 

andal menjadi faktor penting dalam merespon transformasi digital. 

Salah satu langkah yang dapat diambil dalam mengubah metode 

pembelajaran pada tiap sekolah menjadi lebih kooperatif dan 

kolaboratif yaitu langkah merancang Internet dalam transformasi 

digital. 

 

2. Smart Tourism 

Smart Tourism bisa di artikan sebagai parawisata digital. Terdapat 

beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh konsep smart tourism ini, 

seperti memberikan kemudahan dalam penyediaan fasilitas yang 

harus memenuhi setiap kebutuhan dari wisatawan agar mereka 

mendapat suatu pengalaman yang begitu berharga. Fasilitas ini biasa 

disebut juga sebaai smart tourism destination tools. Sebetulnya, 

Smart Tourism Destination Tools didapat dari gabungan dari 2 
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konsep yakni smart tourism destinations dan juga tools. Tools yang 

dimaksud yaitu sekumpulan alat, yang gunanya adalah untuk 

membantu memudahkan setiap pengunjung dalam melaksanakan 

kegiatan pariwisata mereka, tidak hanya saat berada di destinasi, tapi 

juga sebelum (pre) dan juga setelah (post). (Anacleto et al., dalam 

Smith, 2015) mengatakan bahwa setiap pengunjung akan menghadapi 

berbagai masalah tertentu saat mereka mengunjungi suatu tempat 

baru, seperti ketika mengambil keputusan akan pergi kemana, atau 

juga kegiatan apa yang akan dilakukan ketika di tempat tersebut 

tentunya dengan keterbatasan waktu. 

Ketika seseorang pergi berkunjung ke destinasi tertentu, maka dia 

akan memerlukan informasi dari orang lain yang bekerja sebagai 

pemandi wisata, atau setidaknya memerlukan banyak informasi 

mengenai tempat yang ia kunjungi pada peta maupun buku panduan 

wisata. Untuk banyak orang, hal tersebut merupakan sesuatu yang 

menyulitkan, namun dengan adanya alat tertentu yang dapat dengan 

mudah dipakai agar dapat membantu mereka dalam membuat 

perencanaan, mencari preferensi dengan mudah, melihat banyak 

informasi dengan cepat, membantu pengaturan biaya, atau membantu 

mereka dalam mengatur waktu agar lebih efektif dan efisien, maka 

perjalanan seorang wisatawan dapat lebih bermakna lagi dan lebih 

bernilai. Maka dari itu, dengan dukungan yang diberikan oleh 

berkembangnya teknologi informasi, Smart Tourism Destination 

Tools saat ini telah menjadi augmented product bagi beberapa 

destinasi wisata tertentu bahkan mungkin dalam beberapa waktu lagi 

akan menjadi sesuatu yang lumrah, atau menjadi suatu keharusan 

dalam setiap destinasi. 

 

Definisi smart tourism destination tools menurut Smith (2015) yaitu 

suatu kombinasi antara perangkat keras mobile, perangkat lunak dan 

juga jaringan yang memungkinkan interaksi antara turis, stakeholders 

dan juga objek fisik. Komunikasi ini mengizinkan akses kepada turis 

untuk melakukan personalisasi penyediaan layanan dan dalam 

beberapa kasus, mengakses informasi secara langsung (realtime). 
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Pelacakan dan sekumpulan data dalam sistem tersebut 

memungkinkan stakeholders untuk mengelola destinasi dengan 

efektif dan efisien ketika membuat suatu keputusan. Kegiatan 

pariwisata dengan cara tersebut, bisa mengumpulkan data dalam 

bentuk digital dalam jumlah yang besar, atau yang sering disebut 

sebagai Big Data (SOCAP International, 2013 sebagaimana dikutip 

dalam Buhalis & Amaranggana, 2013 serta Smith, 2015). Dengan 

adanya pengelolaan Big Data, perusahaan dalam bidang pariwisata 

ada pada posisi dimana mereka dapat menghasilkan knowledge baru 

yang bernilai besar dari sekumpulan informasi atau data tersebut, 

pengetahuan baru ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan 

pengalaman setiap pengunjung serta meningkatkan pengetahuan 

suatu destinasi mengenai bagaimana cara terbaik untuk berinteraksi 

dengan setiap pelanggan. 

 

(Buhalis & Amaranggana, 2015) menjelaskan, suatu destinasi yang 

dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dalam bidang ini akan 

memberikan kelebihan tersendiri dibandingkan dengan para 

pesaingnya. Pengembangan software dan juga hardware dalam 

komputasi seluler telah mendukung sangat banyak aplikasi, terutama 

pemberian tanda visual objek fisik serta Near Field Communication 

(NFC), yang telah memberikan kontribusi juga membantu 

melengkapi pengembangan Internet of Things (Borrego-Jaraba, 

Luque Ruiz, & Gómez-Nieto, 2011 dalam Smith, 2015). Menurut 

Yeoman & Yu (2012), smart tourism destination tools bagi setiap 

pengunjung/wisatawan bermanfaat untuk memberikan persediaan 

informasi terkait produk-produk pariwisata lewat beberapa platform 

teknologi, dengan beberapa kelebihan seperti User Interface yang 

nyaman dan ramah, tersedianya berbagai informasi terbaru juga 

disertai dengan keterjangkauan. 
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2.7 Smart Waste Management 
Berbagai masalah yang berkaitan dengan sampah masih sangat banyak dan 

sampai saat ini belum dapat diselesaikan dengan baik, terutama pada beberapa 

daerah yang berada di Indonesia. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di 

berbagai kota malah membuat sampah yang dihasilkan menjadi semakin 

meningkat pula. Apabila proses pembuangan sampah tidak dikelola dengan 

benar, maka akan menyebabkan kondisi llingkungan menjadi tidak sehat, hal 

ini akan berdampak pada warga disekitarnya, sehingga akan meningkatkan 

kemungkinan warga diserang penyakit. Maka dari itu, efektifitas penanganan 

sampah harus selalu ditingkatkan untuk dapat menjaga lingkungan tetap 

bersih, sehat, dan terjaga. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi 

yang semakin maju, maka teknologi tersebut harus dimaksimalkan 

pemanfaatannya untuk menangani permasalahan mengenai sampah yang 

terjadi. “Smart Waste Management” berbasis IoT menjadi solusi terbaik dan 

trending. Dalam sistem yang diusulkan, tempat sampah umum akan dilengkapi 

dengan perangkat tertanam yang membantu secara real time memantau tingkat 

sampah di tempat sampah. Data mengenai tingkat sampah akan digunakan 

untuk menyediakan rute yang dioptimalkan untuk van pengumpul sampah, 

yang akan mengurangi biaya bahan bakar. Sensor beban akan meningkatkan 

efisiensi data terkait tingkat sampah dan sensor kelembaban akan digunakan 

untuk menyediakan data pemilahan sampah di tempat sampah. Pengembangan 

teknologi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi keren lainnya 

yakni Internet of Things untuk menyimpan dan mengumpulkan data yang 

diperlukan terkait dengan sampah, dan juga pemanfaatan suatu teknologi 

berbasis Kecerdasan Buatan untuk membantu dalam proses mengelola data. 

Perpaduan antara teknologi-teknologi tersebut dipakai untuk memberi suatu 

usul mengenai pengelolaan sampah mulai dari menentukan TPS (tempat 

pembuangan sampah semantara), kemudian penentuan armada pengangkut 

sampah, sampai kepada tahap penentuan jadwal angkut sampah. Optimalisasi 

yang dilakukan tersebut akan berdampak pada tingkat efektif dan efisien di 

dalam pengelolaan masalah sampah disuatu kota. Purwarupa hasil dari 

teknologi tersebut dapat melakukan pengelolaan data, pengumpulan data TPS, 

serta melakukan prediksi. Sistem tersebut bisa juga dikembangkan lagi ke 

dalam berbagai hal seperti pengoptimalan rute serta penjadwalan 

keberangkatan armada angkut sampah, pengoptimalan tempat pembuangan 

sementara berdasar dengan volume sampah ataupun hal yang lainnya. 
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Dasarnya, kinerja sistem yang digunakan oleh bank sampah masih diproses 

dengan cara manual, sehingga belum memberikan dampak yang maksimal 

terutama dari segi partisipasi masyarakat. Seperti suatu penerapan proses yang 

dilakukan oleh bank sampah salah satu kota di Jawa Timur. Mereka 

menerapkan suatu sistem dimana terdapat jadwal tertentu kapan akan 

mengangkut sampah milik partisipan, masyarakat yang ingin ikut 

berpartisipasi mesti datang langsung ke bank sampah untuk mengisi formulir, 

terdapat juga proses pelayanan dimana nasabah tetap harus datang ke bank 

sampah. Dengan proses yang seperti itu, maka dibutuhkan suatu teknologi 

yang dapat meringankan proses pelayanan nasabah serta mengoptimalkan 

sistem kerja dari bank sampah tersebut agar dapat mewujudkan suatu kota 

cerdas (smart city) dengan salah satu keunggulannya yaitu penerapan e-waste. 

Contoh lain yaitu pada Kota Bogor, dimana Bogor merupakan salah satu kota 

yang sudah menerapkan konsep smart city. Kota Bogor merupakan salah satu 

kota pusat perhatian pergerakan manusia, baik itu yang berasal dari kota lain 

maupun dari desa. Sebagai salah satu kota pusat pergerakan, membuat banyak 

penduduk yang bermigrasi ke Kota Bogor menjadikan Kota Bogor padat dan 

tidak terkendali. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari Badan Pusat 

Statistika Kota Bogor yang menyebutkan bahwa Kota Bogor memiliki 

penduduk sejumlah 1.241.784 pada tahun 2018 dengan angka kepadatan 

penduduk mencapai 9.359 orang/km2. Kota Bogor dengan kondisi yang padat 

menjadi lebih buruk karena masyarakat kota tersebut kurang peduli atau tidak 

paham bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Saat ini, sampah menjadi 

permasalahan yang cukup serius dan mengkhawatirkan di Perkotaan 

Indonesia. Pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas manusia 

membuat volume sampah semakin meningkat. Jika masalah persampahan 

tidak ditangani sebagaimana mestinya, maka dapat menimbulkan berbagai 

masalah. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor 

(dalam Sanitasi Kota Bogor, 2015), timbunan sampah di Kota Bogor pada 

tahun 2018 mencapai 5.427 m3/hari. Sumber sampah terbesar berasal dari 

sampah rumah tangga atau permukiman, yaitu sebesar lebih dari 1.500 

m3/hari. Dari total jumlah sampah permukiman tersebut, sampah yang 

terangkut sebesar 57,16% Permasalahan lain yang ada di kota Bogor ialah 

adanya kesadaran masyarakat akan kebersihan kota yang masih tergolong 

rendah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya sampah yang 

berceceran di jalan dan juga di taman kota. Berbagai fasilitas berupa wadah 

untuk sampah yang telah disediakan, tidak dimanfaatkan dengan baik oleh 

masyarakat. Beberapa masyarakat merasa malas mempergunakan fasilitas 
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tersebut, maka dari itu diperlukan cara yang unik untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. Cara tersebut dapat 

dilakukan dengan adanya penanganan pengelolaan sampah yang berbasis IT 

sesuai dengan konsep smart city. Program-program mengenai sampah juga 

dilaksanakan oleh pemerintah dan mengacu pada konsep smart environment 

dalam penerapan smart city. Pemerintah Kota Bogor sudah berupaya dalam 

menangani permasalahan ini dengan mengeluarkan dan menjalankan berbagai 

program-program kebersihan. Program-program tersebut diharapkan dapat 

menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakatnya. 

Indikator Smart Environment menurut Sukmatama (2019, dalam Sa’diyah et 

al., 2020) adalah terlaksananya pengelolaan lingkungan berbasis IT dan 

pengelolaan limbah yang baik. Pengelolaan berbasis IT merupakan salah satu 

bentuk upaya pengelolaan sampah secara efektif dan efisien. Mengacu pada 

indikator tersebut, Kota Bogor dalam menjalankan pengelolaan lingkungan 

dan pengelolaan limbah belum dapat memanfaatkan pengelolaan yang 

berbasis IT secara maksimal. 

E-waste yaitu sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mengatur 

pengelolaan (sampah) berupa suatu aplikasi yang dapat dipasang pada ponsel 

pintar masyarakat untuk membantu mewujudkan realisasi smart city. Terdapat 

banyak manfaat penerapan aplikasi ini, seperti memberikan kemudahan dalam 

mengelola informasi bagi bank sampah pusat karena memanfaatkan sistem 

server database, yang membuat mereka dapat melakukan monitoring setiap 

data yang dikirim oleh tiap-tiap unit bank sampah. Dengan penggunaan 

aplikasi e-waste, maka akan memberikan kemudahan juga terhadap alur 

koordinasi serta setiap informasi dari pihak manapun yang ikut terlibat. Suatu 

keberhasilan dalam pengembangan aplikasi ini merupakan potensi pasar yang 

sangat besar. Selain memudahkan pengelola bank sampah, aplikasi ini juga 

menawarkan kemudahan kepada masyarakat yang menggunakan, seperti 

kemudahan dalam mengakses informasi terkait bank sampah, karena setiap 

informasi tersebut berada dalam genggaman siapa saja, hal ini diharapkan 

dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk terus ikut berpartisipasi 

terhadap kebersihan lingkungan terutama pembersihan sampah. Sedangkan, 

manfaat e-waste untuk pemerintahan yaitu membantu dalam mensukseskan 

salah satu program atau misi pemerintah, yakni membangun kondisi 

masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, juga memberikan bantua kepada 

pemerintah dalam menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, dan sehat agar 

mendorong terciptanya smart city. 
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Beberapa gambaran mengenai aplikasi e-waste pada ponsel pintar yang 

dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut: 

 Adanya integrasi sistem teknologi berbasis aplikasi e-waste, sistem 

alur antaranggota, unit bank sampah, dan bank sampah pusat menjadi 

lebih efektif dari sisi manajemen informasi, pemberian informasi, dan 

koordinasi. Kemudahan manajemen informasi akan dirasakan oleh 

bank sampah pusat karena adanya penambahan sistem server 

database, sehingga berbagai data yang masuk dari tiap unit bank 

sampah dapat dipantau dengan mudah dan menjadi sumber untuk 

menindaklanjutinya. 

 Kemudahan pemberian informasi terbaru akan dirasakan bagi para 

anggota unit bank sampah. Hal ini terjadi karena pada aplikasi e-

waste memberikan tampilan total saldo yang didapat, pemberian 

informasi update tabel harga sampah tiap kategori, kemudahan 

transaksi pembayaran online. 

 Kemudahan koordinasi antarunit bank sampah dan bank sampah 

pusat terkait dengan pengambilan sampah menggunakan truk bank 

sampah yang terjadwal berdasarkan data yang masuk pada server 

bank sampah pusat. 

2.8 Smart Building 
Secara bahasa bisa diterjemahkan menjadi bangunan pintar, yaitu suatu 

implementasi dari suatu sistem dengan pengaturan otomatis terhadap sebuah 

bangunan. Sistem yang dimaksud sebelumnya telah di berikan pengaturan 

menggunakan algoritma-algoritma tertentu yang dibuat dengan terstrukur dan 

rapi. Sebagian besar komponen pada bangunan tersebut dapat dikelola secara 

otomatis, karenanya bangunan dengan sistem ini biasa disebut sebagai BAS 

(Building Automation System) (Properti, 2020). 

1. Prinsip Kerja dan Komponen 

Prinsipnya yaitu terhubung dengan berbagai komponen pada 

bangunan. Dari komponen yang diinstal ini selain dapat diatur secara 

otomatis juga terjalin komunikasi antar komponen. Secara umum 

metode yang digunakan untuk bangunan pintar adalah dengan 
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menggunakan sensor. Berikut ini komponen dari smart building dan 

metode pengintegrasiannya. 

 

2. Suhu dan Kelembapan 

Bagian ini bersangkutan dengan HVAC yaitu singkatan dari Heating, 

Ventilation, Air Conditioning. Biasa disebut juga dengan istilah tata 

udara. Dengan memonitoring secara otomatis suhu dan kelembapan 

ruangan. Dengan menggunakan sensor temperatur dan suhu. Bisa 

diatur pada suhu berapa AC atau pemanas dinyalakan atau dimatikan. 

 

3. Pencahayaan 

Pengaturan cahaya merupakan salah satu komponen instalasi penting 

pada smart building. Secara sederhana dapat digambarkan seperti 

ketika hari cerah dan saat tirai dibuka cahaya yang masuk cukup 

terang, maka lampu dalam bangunan tersebut secara otomatis dapat 

dipadamkan. Sebaliknya, apabila sedang mendung atau hujan, dan 

cahaya yang masuk tidak cukup, maka lampu pada bangunan tersebut 

akan menyala secara otomatis. Dengan optical sensors yang 

diadaptasi oleh smart building, pengaturan cahaya ini dapat dikelola 

dengan lebih detail, seperti ketika jam operasional berakhir, maka 

seluruh lampu pada gedung dapat dimatikan, kecuali ruang security 

karena disana masih ada petugasnya. 

 

4. Energi 

Jika suatu bangunan berukuran besar maka diperlukan energi yang 

lebih tinggi. Jika pengelolaan energi ini dilakukan secara manual, 

maka akan ada kemungkinana dimana pihak pengelola tidak 

mengerjakannya dengan optimal, yang membuat penggunaan energi 

pada bangunan tersebut menjadi boros. Terdapat banyak komponen 

dari suatu gedung yang menggunakan energi listrik, termasuk 

pencahayaan, HVAC, komputer, dispenser, televisi, dll. Beberapa 

komponen seharusnya dimatikan atau diputus koneksinya dengan 

aliran listrik ketika bangunan sudah kosong. Electrical Current 

sensors pada konsep smart building dapat melakukan perhitungan 



42 Smart Government 

 

terhadap penggunaan energi. Sensor ini dapat diterapkan pada zona, 

sirkuit, ataupun level mesin. Dengan memanfaatkan teknologi ini, 

maka pemborosan energi dapat dengan mudah dideteksi, sehingga 

dapat memaksimalkan penghematan. Selain itu, pengelola dapat 

memperhatikan apabila adanya proses overload pada suatu mesin, 

sehingga dapat segera dilakukan perbaikan atau perawatan, tanpa 

harus menunggu mesin menjadi semakin rusak. 

 

5. Keamanan 

Beberapa komponen yang dipasang pada gedung dapat membuat 

bangunan menjadi lebih aman, seperti dengan pemanfaatan CCTV, 

alarm, door lock, dll. Door lock sendiri telah berkembang mengikuti 

perkembangan teknologi, dan dengan mudah ditemukan di pasaran, 

seperti dengan barcode, sidik jari, QR Code, dll. Pemanfaatan 

teknologi ini dapat mencegah orang yang tidak berhak untuk dapat 

masuk, jikapun berhasil menerobos masuk, maka suatu sensor akan 

mengirimkan informasi ketika pintu berhasil dibuka. CCTV juga siap 

untuk merekam segala kejadian meskipun dalam kondisi yang gelap. 

Monitoring ini dapat dengan mudah diakses melalui ponsel pintar 

atau dilihat pada ruang keamanan. Bagian yang dimasuki secara 

paksa dapat segera dikunci kembali dengan paksa, sehingga orang 

yang melakukan penerobosan tersebut tidak dapat kabur dari 

bangunan. Sistem keamanan pada bangunan sejenis hotel modern 

dapat ditingkatkan kembali dengan memberikan batasan dalam 

penggunaan lift, dimana penyewa hanya dapat menggunakan lift agar 

dapat ke lobby atau lantai kamar mereka saja. Konsep smart building 

ini selain sudah diterapkan oleh berbagai negara maju, juga sudah 

mulai diterapkan di Indonesia. Selain dapat membuat kondisi 

bangunan menjadi ramah lingkungan serta hemat energi, dengan 

menerapkan smart building juga memberikan kemudahan kepada 

pihak pengelola untuk memberikan kenyamanan kepada penyewa, 

biaya yang ditawarkan dapat dikatakan lebih murah jika 

dibandingkan dengan hasil dari penghematan. 
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6. Penerapan Smart Building 

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, IoT (Internet of 

Thing) pada bidang ini menjadi semakin banyak digunakan. 

Membuat berbagai persaingan menjadi makin kompetitif, dengan 

penawaran harga yang semakin terjangkau. Karena itu, Indonesia 

menjadi lebih banyak menerapkan konsep ini, bukan hanya untuk 

bangunan yang bersifat komersil saja, namun juga telah diterapkan 

pada beberapa institusi keagamaan juga pendidikan. Beberapa contoh 

penerapan konsep smart building: 

 Pada bangunan dengan tipe perkantoran, maka komponen yang 

perlu diterapkan yaitu CCTV, dan juga smart door lock untuk 

ruangan tertentu, atau dapat juga dengan menerapkan smart door 

lock terintegrasi sistem absensi sehingga karyawan pertama yang 

masuk akan dapat dicatat oleh sistem. Selain itu, perlu diterapkan 

juga penerangan otomatis, serta pengatur suhu. 

 Pada bangunan jenis apartemen ataupun hotel, mempunyai 

karakteristik yang hampir sama dengan bangunan perkantoran, 

yaitu perlu penerapan Smart Access, dimana setiap pelanggan 

diberikan kartu atau id tertentu untuk dapat mengakses kamar 

yang dipesan, juga diberikan pembatasan kepada akses lift. 

Memasang  CCTV di area tertentu, juga smoke detector dalam 

segi keamanan, kemudian tentu saja pengatur kelembapan, 

penerangan juga pengatur suhu otomatis. 

Selain itu, konsep smart building juga dapat diterapkan pada jenis 

bangunan berikut: 

 Smarthome pada rumah 

 Mall 

 Bandara 

 Rumah sakit 

 Sekolah 

 Perguruan Tinggi 

 Masjid, Gereja, dsb. 
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2.9 Smart Economy 
yaitu suatu tata cara dalam mengelola bidang ekonomi dengan pintar atau 

cerdas, dimana tujuannya adalah untuk mewujudkan ekosistem di bidang 

ekonomi pada daerah-daerah tertentu yang dapat menghadapi dan memenuhi 

tantangan pada masa disrupsi yang menuntut kecepatan dalam beradaptasi. Era 

disrupsi ekonomi yang dimaksud yaitu suatu fenomena dimana penduduk 

beralih dari aktivitas ekonomi yang sebelumnya dilakukan secara langsung 

menjadi aktivitas yang dilakukan secara digital di dunia maya. Tujuan utama 

Smart Economy yaitu agar dapat menciptakan suatu ekosistem yang dapat 

memberikan dukungan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat yang 

sejalan terhadap sektor ekonomi terbaik pada daerah yang mampu beradaptasi 

dengan perubahan di era disrupsi. Maka dari itu, dibutuhkan suatu peningkatan 

dalam hal financial literacy penduduk melalui berbagai macam program 

tertentu. Hal itu dapat terwujud dengan mengemban 3 elemen, sebagai berikut: 

1. Ekosistem Transaksi Keuangan 

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

3. Ekosistem Industri 

Smart economy ini mengambil strategi yang menitikberatkan pada lingkungan 

industri yang sinergis dan kreatif, saling ketergantungan dan saling 

memberikan keuntungan baik dalama hal promosi, produksi, bahkan dalam hal 

transaksi keuangan, selain itu juga dengan suasana yang kondusif, sehingga 

bisa menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu kota metropolitan 

di Indonesia yang turut serta dalam mewujudkan kota pintar adalah Kota 

Bandung, walikota Bandung bapak Ridwan Kamil, menyiarkan suatu tolak 

ukur dengan nama indeks kebahagiaan, yang kemudian akan dijadikan sebagai 

suatu acuan dalam mensukseskan program Smart City. Beberapa aspek yang 

mesti dicapai dalam Smart City ini, diantaranya yaitu smart economy, smart 

mobility, smart governance, smart energy, smart health, dll. Berbeda dengan 

konsep sebelumnya yang banyak dijumpai seperti e-governance, e-health, dll. 

Konsep smart yang dimaksud lebih canggih lagi, dimana sebelumnya e-

governance berarti sistem yang digunakan sudah menganut teknologi digital, 

konsep smart ini dapat bertindak lebih hebat, seperti mampu membuat suatu 

prediksi sehingga menciptakan suatu alur kerja yang lebih produktif, atau 

bahkan dapat membuat keputusan sendiri melalui machine learning. 
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Dalam bidang ekonomi, pemanfaatan teknologi seperti ini dapat sangat 

mendukung terwujudnya smart city, dengan menjadikan teknologi informasi 

dan komunikasi sebagai media dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. 

Seperti dengan adanya jaringan sosial yang luas, maka banyak masyarakat 

terutama generasi muda menjadi aktif dalam mengakses berbagai informasi 

yang sangat besar, hal ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan 

ekonomi atau kewirausahaan (technopreneur) mereka dalam mencapai tingkat 

audiens yang lebih tinggi. Kemudahan dalam mengakses TIK untuk setiap 

masyarakat kota, seperti disediakannya pelayanan untuk mengakses internet 

dengan cepat secara ekonomis, minimnya jarak/perbedaan tiap penduduknya 

terhadap teknologi terbaru, maka akan menciptakan kondisi dimana aktivitas 

ekonomi menjadi lebih bergairah karena semakin banyaknya potensi bisnis 

yang terlihat, hal ini juga dapat mendorong munculnya berbagai pengusaha 

baru. Secara sederhana, Smart Economy dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 

membuka akses kepada informasi secara luas agar dapat meningkatkan 

peluang masyarakat untuk bisa menjalankan berbagai aktivitas ekonomi yang 

efektif, serta untuk mengurangi biaya operasional suatu bisnis yang sedang 

berjalan sehingga dapat bertahan dalam persaingan bisnis modern. Untuk 

membuat bisnis tersebut menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan suatu 

metode yang disebut Datafication, yaitu suatu kegiatan dimana segala aktivitas 

bisnis dapat dicatat dalam bentuk data untuk memudahkan dalam proses 

pengumpulan data, data analytics, crawling data dan lain lain. 

Di Jakarta, pemerintah provinsi melakukan digitalisasi pada UMKM agar 

dapat memberikan fasilitas kepada pengusaha di Jakarta. Hal ini dilakukan 

dalam upaya untuk mewujudkan smart economy. Kegiatan ini didukung oleh 

suatu program yang diberi nama JAKmikro. Terdapat 3 komponen utama 

dalam proram ini yaitu mikroPay, mikroApps, mikroBina. mikroPay 

merupakan suatu platform pembayaran yang diharapkan dapat mempermudah 

dalam melakukan setiap transaksi. Sementara mikroApps merupakan suatu 

aplikasi yang memberikan kemudahan kepada setiap pengusaha dalam 

mengelola catatan transaksi penjualan, seperti mencatat transaksi, melihat 

history transaksi, ataupun melakukan cek stok barang. Sedangkan, mikroBina 

merupakan suatu program pembinaan yang diberikan kepada pedagang juga 

pelaku UMKM dengan mendampingi pelaku UMKM tersebut turun ke pasar 

secara langsung, selain mendampingi juga dilakukan pengajaran untuk 

menggunakan aplikasi mikroPay serta aplikasi mikroApps, sehingga 

diharapkan pengusaha tersebut dapat lebih mengenal bagaimana 

memanfaatkan teknologi digital dalam membantunya mengelola usaha. 
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Program ini akan menargetkan berbagai pasar tradisional dimana transaksi 

tunai atau secara manual masih diandalkan sebagai metode transaksi utama. 

Program ini telah diluncurkan di Pasar Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan dengan sasaran sebanyak 50 pedagang ketika soft launching. Pedagang 

ini diberikan pelatihan khusus agar dapat menaikkan tingkat literasi digital 

serta pengelolaan bisnis yang lebih baik. Selain penjual, pembeli juga 

diberikan keuntungan melalui penggunaan aplikasi pembayaran non tunai 

karena transaksi sangat mudah, yaitu hanya menggunakan QR Code, selain itu, 

pembeli juga berkesempatan mendapatkan cashback dari penggunaan aplikasi. 

Target dalam pelaksanaan program ini yaitu agar dapat mendukung kegiatan 

dari 200.000 wirausahawan di Jakarta. 

2.10 Telecommunication Network 
Menurut Nurmanina (2013) Telecommunication Network adalah sebuah 

protokol jaringan yang dipakai pada koneksi jaringan internet maupun jaringan 

lokal, dan digunakan untuk menghubungkan atau melakukan koneksi kepada 

suatu server dan port tertentu. Telecommunication Network memungkinkan 

adanya akses masuk secara remote ke komputer tujuan di suatu jaringan, 

misalnya digunakan untuk mendapatkan akses pelayanan umum dengan 

melakukan login pada komputer lain di internet. Telecommunication Network 

berjalan dengan program client dan server, dimana server berjalan pada 

komputer yang akan menyediakan/menghasilkan pelayanan, sedangkan 

sebaliknya client berjalan pada komputer yang akan menerima/meminta 

pelayanan. Sehingga, fungsi utama dari Telecommunication Network itu 

sendiri yaitu melakukan akses komputer server dari jarak jauh dengan metode 

remote. Program atau komputer yang berjalan (client dan server) mempunyai 

tugasnya masing-masing, beberapa tugas dari client diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

 Terhubung dengan komputer server melalui koneksi jaringan TCP. 

 Mengambil masukan dari pengguna. 

 Mengirim masukan tersebut kepada komputer server untuk diproses. 

 Menerima hasil yang diberikan oleh server. 

 Menampilkan hasil tersebut untuk diterima oleh pengguna. 

Sedangkan, berikut ini merupakan tugas dari server, yaitu: 

1. Memberikan informasi koneksi berhasil. 
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2. Menerima dan memproses permintaan dari komputer client. 

3. Mengirimkan hasil proses permintaan kepada komputer client. 

Dengan menggunakan Telecommunication Network, pengguna akan 

mendapatkan tampilan yang lebih mudah dimengerti, sehingga pengguna 

dapat memberikan instruksi/perintah kepada program/komputer penyedia 

layanan tanpa harus mengetahui proses rumit yang ada dibaliknya dalam 

memberikan pelayanan yang diminta, dan permintaan layanan oleh pengguna 

tersebut dapat dilakukan melalui jaringan internet menggunakan metode 

remote login. Namun, suatu teknologi tidak jauh dari kekurangan, dengan 

Telecommunication Network, kekurangan yang ditemukan yaitu adanya 

penggunaan NTLM authentication tanpa enkripsi, yang mengurangi tingkat 

keamanan dari pencurian password. 

2.11 Sensor and Internet of Things 
Internet of Things (IoT) merupakan sebuah konsep yang memungkinkan suatu 

objek untuk dapat mengirimkan data secara mandiri tanpa bantuan komputer 

ataupun manusia. IoT juga merupakan suatu inovasi yang mempunyai 

keunggulan dari sisi fungsionalitas serta mendukung penggunaan teknologi 

berbasis sensor, QR code, atau wireless. Secara sederhana, cara kerja dari 

Internet of Things yaitu menghubungkan setiap benda dengan internet 

sehingga dapat diakses dimana pun dan kapan pun. Seperti misalnya, 

penggunaan IoT pada televisi dirumah, pengguna dapat mematikan televisi 

tersebut dari jarak jauh, seperti dari kantor. Contoh lain penggunaan IoT dalam 

kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada produk berbasis teknologi yang 

dikembangkan oleh Google, seperti Google Assistant Smart Home atau 

Google Nest. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis Internet of Things, 

pengembangan Smart City menjadi semakin maksimal karena dapat 

dimanfaatkan untuk memantau segala bentuk aktivitas penduduk disuatu 

daerah.  

Terdapat beberapa unsur yang menyusun Internet of Things, diantaranya yaitu 

Artificial Intelligence, Konektivitas, Sensor, dan Interaktivitas (NatConexindo, 

2021). Dengan deskripsi masing-masing yaitu sebagai berikut: 

1. Artificial Intelligence (AI) 

AI merupakan suatu penemuan yang memungkinkan kita untuk 

menanamkan kecerdasan buatan kepada teknologi atau alat, agar 
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teknologi tersebut dapat berpikir. Dengan memanfaatkan Artificial 

Intelligence pada IoT, memberikan kemungkinan untuk suatu 

teknologi bergerak dengan sendirinya berdasarkan data-data, 

algoritma yang dipasang tanpa menunggu untuk diberikan perintah. 

Seperti misalnya, penerapan AI pada robot untuk dapat melayani 

pelanggan layaknya seorang manusia asli, namun untuk mencapai itu 

tentu saja diperlukan banyak data yang bermanfaat serta digabungkan 

dengan algoritma yang kompleks. 

 

2. Konektivitas 

Suatu hubungan atau konektivitas antara setiap alat di suatu jaringan 

juga merupakan unsur yang sangat penting dari IoT, karena pada 

dasarnya konsep IoT memang bekerja dengan jaringan atau 

keterhubungan antar perangkat satu sama lain. Dengan adanya 

konektivitas yang baik, akan meningkatkan kinerja menjadi lebih 

efisien dan lebih efektif lagi. 

 

3. Sensor 

Sensor merupakan penghubung IoT dengan dunia nyata atau 

lingkungan dari perangkat yang digunakan, sensor dalam Internet of 

Things berperan sebagai alat yang mengumpulkan informasi atau data 

dari lingkungan sekitar, sensor tersebut terhubung ke jaringan 

Internet of Things, sehingga dapat mengirimkan data-data yang 

dikumpulkan untuk diproses. Terdapat beberapa jenis sensor yang 

biasa digunakan dalam IoT, diantaranya: 

a. Sensor Temperatur, digunakan untuk mengukur jumlah energi 

panas dari lingkungan sekitar, biasa dipakai untuk alat seperti 

AC, Kulkas, dll. 

b. Sensor Gerak, untuk mendeteksi gerakan sehingga 

memungkinkan suatu teknologi dalam melakukan pekerjaannya 

secara otomatis atau dapat dimanfaatkan oleh pengguna dalam 

melakukan pemantauan gerakan. Biasanya digunakan untuk 

teknologi parkir otomatis, pengering tangan, sistem manajemen 

energi, dll. 
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c. Sensor Tekanan, digunakan untuk melakukan pemantauan sistem 

serta perangkat / alat yang digerakkan oleh sinyal tekanan, 

sehingga perangkat dengan sensor ini dapat memberikan 

peringatan kepada pengguna apabila sudah terdapat tekanan yang 

diluar batas. 

d. Sensor Gambar, yang sering ditemukan pada kamera digital atau 

kamera jenis CCTV, sensor jenis ini biasa digunakan juga untuk 

melakukan pemantauan pelanggan yang mengunjungi suatu 

toko/tempat tertentu. 

e. Sensor Inframerah, dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

panas yang terpancar dari suatu objek. Dalam IoT, biasa 

digunakan untuk mendeteksi titik buta pada kendaraan, 

memantau tekanan darah, dll. 

 

4. Interaktivitas 

Internet of Things menerapkan konsep interaktif, dimana setiap 

perangkat dapat melakukan interaksi satu sama lain, sehingga 

perangkat tersebut tidak menjadi pasif seperti mesin pada umumnya. 

Dengan berbagai keunggulan serta kemudahan yang ditawarkan, maka banyak 

kota-kota besar yang telah berupaya menerapkan konsep kota pintar dengan 

berbasis Internet of Things. Contoh penerapan IoT pada kehidupan sehari-hari 

misalnya dilihat pada bidang kesehatan, terdapat teknologi yang 

memungkinkan dokter untuk melakukan pendataan detak jantung, pengukuran 

suhu tubuh, dan sebagainya yang kemudian data yang dikumpulkan akan 

disimpan dengan skala yang besar. Pada sektor energi, penggunaan IoT 

diterapkan misalnya untuk teknologi yang mempu dengan otomatis 

mengurangi penggunaan energi listrik melalui sensor cahaya. Pada bidang 

transportasi, dapat dilihat pada teknologi yang diadaptasi oleh mobil canggih 

dengan kemampuan menyetir dengan otomatis, bahkan dapat menghindari 

berbagai rintangan tanpa perlu dikendalikan dengan manual, sensor yang 

dipakai bekerja sama dengan program yang telah dirancang sebelumnya untuk 

mencapai kemampuan tersebut. Berikut ini beberapa manfaat dari Internet of 

Things secara umum, yaitu: 

 Memberikan kemudahan terkait konektivitas.  
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 Meningkatkan efisiensi 

 Aktivitas pemantauan dapat berjalan dengan lebih efektif 

2.12 Data and Big Data 
Data adalah sekumpulan fakta yang memberikan suatu gambaran terkait 

keadaan. Dengan adanya data, seseorang dapat melakukan analisa terhadap 

data tersebut untuk kemudian mendapatkan gambaran terkait suatu keadaan. 

Sedangkan Big Data menurut Nitin Sawant (2013, dalam Kusumasari & 

Rafizan, 2018) merupakan sekumpulan data yang bersifat besar, baik itu tidak 

terstruktur yang mengakibatkan data tersebut tidak dapat diolah menggunakan 

program database relasional biasa maupun yang terstruktur dengan baik. 

Terdapat 3 bagian yang merepresentasikan Big Data, yaitu: 

1. Volume, ukuran data dalam Big Data berjumlah sangat besar, dan 

dapat menjalankan proses dengan data yang berukuran besar tersebut. 

2. Velocity, dilengkapi dengan kecepatan transfer yang tinggi sehingga 

membuat proses pengiriman data menjadi lebih stabil. 

3. Variety, variasi jenis data yang dimiliki lebih banyak.  

Pemanfaatan database di masa ini sangatlah penting agar dapat menyimpan, 

mengelola, dan melakukan manajemen informasi dalam bentuk data yang rapi 

dan tersistem. Banyak juga organisasi/perusahaan yang membutuhkan 

sekumpulan data dalam jumlah yang sangat besar untuk menyimpan berbagai 

kebutuhan informasi perusahaan. Sehingga, penggunaan Big Data telah 

banyak dimanfaatkan untuk memaksimalkan pengelolaan data tersebut. 

Beberapa fungsi dari Big Data, yaitu: 

1. Membantu pengambilan keputusan dengan tepat. 

2. Melakukan pemeriksaan perilaku yang menyimpang dari struktur 

bisnis yang berjalan. 

3. Meningkatkan performance dari aplikasi. 

4. Mengurangi biaya. 

Dengan mamanfaatkan Big Data, berbagai macam kemudahan bisa 

didapatkan, misalnya pada aplikasi Google Maps yang memanfaatkan Big 

Data untuk menyimpan beragam informasi untuk digunakan seperti nama 

alamat, titik lokasi, gambar, dll. serta dengan bantuan GPS, dapat memberikan 
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pelayanan yang maksimal untuk penggunanya. Pada aplikasi media sosial, 

juga memanfaatkan Big Data untuk menyimpan postingan postingan yang 

diupload kepada aplikasi tersebut, data yang di upload berjumlah sangat besar 

karena penggunanya berada diseluruh dunia. Penggunaan Big Data dengan 

kombinasi Internet of Things dapat dilihat pada perangkat cerdas seperti AC, 

lampu, TV, dll. perangkat tersebut dapat dihubungkan ke jaringan internet, 

kemudian dengan bantuan sistem yang terintegrasi dan bantuan Big Data 

dalam menyimpan informasi yang diperlukan, maka seseorang dapat 

mengendalikan setiap perangkatnya cukup melalui 1 aplikasi saja. 

Pemanfaatan Big Data di bidang yang lain, seperti bidang bisnis dapat dilihat 

pada perusahaan yang membangun Customer Relationship Management, 

dimana perusahaan tersebut perlu menjaga hubungan antara perusahaan dan 

juga customer, penyimpanan informasi yang sangat besar diperlukan untuk 

melakukan hal tersebut, untuk itu pemanfaatan Big Data dapat diterapkan 

disini. Untuk mencoba mengelola data dalam jumlah yang besar, beberapa 

aplikasi yang umumnya digunakan yaitu Tableau, RapidMiner, Pentaho, dll. 

2.13 Data Analytics 
Sekumpulan data yang besar, dapat membantu kegiatan operasional 

perusahaan apabila dimanfaatkan dengan baik, namun sebaliknya, jika hanya 

menumpuk menjadi sekumpulan data yang semakin membesar setiap harinya 

malah hanya akan membebani media penyimpanan data tersebut. Akan tetapi, 

data dengan jumlah yang sangat besar tidak dapat secara langsung 

memberikan pengetahuan atau informasi begitu saja kepada pengguna nya, 

data tersebut harus melewati proses pengumpulan, kemudian dirapikan, lalu 

pada akhirnya dianalisa untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Proses 

yang dilalui itulah yang biasa disebut dengan Data Analytics. Data Analytics 

adalah suatu proses pemeriksaan serangkaian data sehingga dapat digunakan 

untuk mengambil kesimpulan dari berbagai informasi yang terdapat dalam 

data tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi data analytics dapat 

memberikan kemudahan kepada suatu perusahaan untuk mendapatkan hasil 

akhir yang lebih baik, karena dengan Data Analytics, perusahaan dapat 

meningkatkan efisiensi pelaksanaan setiap kegiatan, meningkatkan performa 

bisnis, mengambil pengetahuan yang banyak dari kumpulan data yang 

disimpan, membantu membuat keputusan terbaik, sehingga pada akhirnya 

dapat meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan kegiatan pemasaran. 
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Data Analytics juga mengacu kepada masa depan, sehingga hasil akhir analisa 

yang dilakukan dapat menemukan pola tersendiri, keterhubungan dengan 

informasi yang lain, tren pasar, atau informasi lainnya yang berguna untuk 

membantu suatu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat. Contoh 

penerapan data analytics yang dikombinasikan dengan Big Data dapat kita 

perhatikan pada kegiatan sehari-hari misalnya pada sosial media, dimana kita 

bisa mendapatkan rekomendasi postingan berdasarkan kategori postingan apa 

yang kita sering sukai, kita buka atau kita cari. Perusahaan yang menjalakan 

sosial media tersebut menyimpan data-data berupa aktivitas apa saja yang kita 

lakukan didalam aplikasi, sehingga dengan memanfaatkan data tersebut, 

mereka dapat menyimpulkan bahwa kita akan cocok dengan kategori 

postingan yang seperti apa, lalu informasi tersebut yang akan mereka gunakan 

untuk memberikan kita rekomendasi yang sesuai. Proses atau teknologi yang 

digunakan dalam melakukan data analytics diantaranya: 

1. Machine Learning, memanfaatkan suatu sistem yang dilengkapi 

dengan kecerdasan buatan untuk misalnya diterapkan pada mesin 

pencari, sehingga mesin tersebut akan mempelajari secara otomatis 

setiap data yang ingin dicari dan ditampilkan, membuat proses 

pencarian menjadi lebih efisien. 

2. Data Mining, suatu teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk 

melakukan pemeriksaan data dengan skala yang sangat besar untuk 

mencari dan menemukan pola-pola dalam suatu data. Berdasarkan 

pola yang ditemukan, dapat menjadi jawaban dari pertanyaan sulit 

suatu perusahaan. 

3. In-memory analytics, suatu teknologi memori dalam sistem untuk 

menganalisa data, sehingga seorang analyst dapat mengambil suatu 

pengetahuan dari data tersebut dengan cepat. Teknologi ini tidak 

hanya dapat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan, namun 

dapat juga membuat berbagai skenario yang baru sebagai bahan 

pembelajaran. 

4. Predictive analytics, suatu teknologi untuk mendapatkan prediksi 

masa depan berdasarkan sekumpulan data. Dengan prediksi, maka 

suatu perusahaan dapat menjadi lebih yakin untuk mengambil suatu 

keputusan. 
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5. Text Mining, merupakan teknologi untuk menganalisa tulisan dalam 

suatu website, buku, kolom komentar atau bagian lain yang berupa 

teks. Dengan text mining, dapat dimanfaatkan seseorang dapat 

menemukan topik terhangat pada suatu website berbasis blog. 

Dari sisi proses, data analytics terdiri dari kasus yang dievaluasi, kemudian 

data yang terkumpul melalui tahapan identifikasi, data tersebut selanjutnya 

disaring, lalu dilakukan ekstraksi, setelah validasi data kemudian dibersihkan, 

dilanjutkan agregasi dan representasi data, berikutnya akan dianalisa, 

divisualisasikan, barulah kemudian hasil akhirnya akan dimanfaatkan untuk 

kegiatan yang diinginkan. Penerapan Big Data Analytics berdasarkan The Big 

6 Steps (dalam Shah, n.d.) adalah sebagai berikut: 

1. Data Mining, mempunyai 2 fokus yaitu data mining dan data 

extraction. Dimana data mining merupakan proses mengenali 

pengetahuan yang bernilai dari sekumpulan data. Sementara itu, data 

extraction merupakan proses pengumpulan data yang akan disimpan 

kedalam database. 

2. Data Collection, seiring waktu data yang masuk akan tetap 

bertambah kedalam database, karena pada dasarnya Big Data tidak 

memiliki tombol ‘End’. Pertumbuhan dunia akan selalu membawa 

data yang baru dan proses pengambilan data mesti dilakukan untuk 

mengambil setiap perubahan yang terjadi. 

3. Data Storing, menyimpan data dengan jumlah yang sangat besar 

harus menggunakan infrastruktur yang baik dan sesuai dengan 

kebutuhan, namun tetap menggunakan tools analisis yang terbaru. 

4. Data Cleaning, dari semua data yang didapatkan, pada umumnya 

akan menemukan beberapa data yang sifatnya tidak dibutuhkan, 

sehingga perlu dilakukan pembersihan data, untuk memilah data 

mana saja yang akan digunakan. Dengan teknologi terbaru, 

memungkinkan data analyst untuk secara otomatis mendapatkan data 

yang sudah dipilah oleh sistem.  

5. Data Analyst, dalam tahap analisa data, seorang data analyst perlu 

melakukan pemeriksaan terhadap pola dan kebiasaan dari audiens. 

Tahap ini akan dilakukan proses mempertanyakan jenis pertanyaan 
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yang lebih spesifik dan menemukan jawaban yang tepat dari 

pertanyaan tersebut. 

6. Data Consumption, penggunaan data akan disesuaikan dengan 

kebutuhan dari setiap perusahaan, tujuan tersebut tentu berbeda-beda 

tergantu kondisi dan situasi masing-masing. 

2.14 Open Data 
Transparansi data di era modern ini menjadi hal yang wajib dilakukan oleh 

pemerintahan untuk menambah keyakinan dan kepercayaan kepada 

masyarakat. Untuk itu diperlukan pembukaan data kepada publik yang biasa 

disebut juga dengan Open Data. Open Data merupakan kumpulan data yang 

bisa digunakan secara bebas, dipakai dan didistribusikan ulang oleh siapa saja 

(Handbook, n.d.). Pemerintah Indonesia sendiri sudah mulai terbuka dengan 

mengadakan program open data, melalui kehadiran portal satu data Indonesia. 

Isi dari portal tersebut merupakan data-data atau informasi mengenai 

Indonesia, seperti data kementerian, pemerintahan daerah, dll. data tersebut 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun perusahaan tertentu untuk 

membuat aplikasi yang terkait dengan data tersebut. Open Data dapat 

direpresentasikan dalam 3 hal, yaitu: 

1. Availability and Access, data yang disediakan mesti dalam bentuk 

yang dapat dengan mudah diolah oleh pengguna, data juga harus 

tersedia secara keseluruhan, akan tetapi tetap tidak melebihi biaya 

reproduksi yang wajar. 

2. Re-use and Redistribution, data harus disediakan dengan izin untuk 

menggunakan dan mendistribusikan ulang data tersebut, termasuk 

menggabungkan data yang diambil dengan data lain yang telah 

dimiliki. 

3. Universal Participation, hak akses diberikan kepada setiap orang 

tanpa membedakan antara individu atau kelompok. Hak akses juga 

diberikan secara bebas tanpa batasan aturan lisensi penggunaan. 

Jenis data terbuka yang dapat digunakan misalnya dalam kategori budaya, 

yang berisi data terkait kebudayaan seperti informasi mengenai artefak, 

penemu, tahun ditemukan, dll. Open Data juga dapat berupa data sains, 

misalnya data dari penelitian pada bidang astronomi. Dalam bidang keuangan 
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dan statistik pemerintah juga dapat dijadikan open data, misalnya informasi 

keuangan suatu daerah, data sensus penduduk, data sosial ekonomi, dll. selain 

itu, dibidang lingkungan dan cuaca juga bisa dijadikan open data, misalnya 

informasi prediksi cuaca, tingkat polusi suatu daerah, kualitas sungai, dll. 

dengan adanya keterbukaan data, masyarakat dapat memanfaatkan data 

tersebut untuk menambah pengetahuan mereka terkait dengan kondisi daerah 

masing-masing, atau bahkan dapat dimanfaatkan untuk membangun aplikasi 

yang terkait dengan data tersebut. 

Manfaat dari diadakannya open data, diantaranya: 

1. Transparansi, merupakan alasan utama pentingnya diterapkan open 

data, dengan adanya transparansi maka masyarakat dapat melihat 

secara jelas tanggung jawab yang diberikan pemerintah melalui data 

yang dibuka, misalnya tentang keuangan daerah. 

2. Memicu Inovasi baru, dengan data yang terbuka dan siapa saja bisa 

mengakses dan menggunakan data tersebut, maka akan muncul 

dorongan untuk membuat inovasi-inovasi baru terkait dengan data 

yang digunakan, bisa dalam bentuk aplikasi ataupun kegiatan tertentu 

yang berkaitan dengan data tersebut. 

3. Partisipasi Publik, dengan data yang bersifat terbuka, maka publik 

dapat menyampaikan saran terbaik untuk pemerintahan berdasarkan 

data yang diterima, hal ini memicu terjadinya timbal balik yang sehat 

antara masyarakat dengan pemerintahan. 

4. Memperluas sumber informasi, Open Data akan memberikan 

berbagai informasi kepada masyarakat yang dapat diakses secara 

bebas, sehingga siapapun bisa mendapatkan informasi tersebut tanpa 

harus melalui proses yang panjang. Hal ini memicu masyarakat untuk 

dapat mengambil informasi dari sumber yang bisa dipercaya dengan 

mudah. 

5. Acuan untuk mengukur pengaruh kebijakan, dengan kemudahan 

masyarakat dalam mengakses informasi atau data melalui open data, 

maka masyarakat dapat dengan mudah menilai tindakan pemerintah 

yang benar-benar memberikan pengaruh dan yang sebaliknya.  
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2.15 Crowd Sourcing and Crowd Sensing 
Sebelum membahas crowd sourcing, tentunya istilah outsourcing sudah tidak 

asing lagi di telinga kita. Outsourcing yaitu suatu konsep dimana organisasi, 

institusi atau perusahaan memindahkan pekerjaan kepada organisasi, 

perusahaan, institusi, atapun individu yang lain. Misalnya, di sekitar tahun 

2003, terdapat beberapa perusahaan atau organisasi besar (seperti IBM, Sun 

Microsystem, Microsoft, HewletPackard) yang menyediakan suatu pekerjaan, 

contohnya pengujian, melakukan checking pada kerentanan perangkat lunak di 

perusahaan India atau Cina. Oleh karena itu, perusahaan India atau China 

dapat memperoleh manfaat dan pekerjaan yang dialokasikan untuk mereka, 

dan pemasok besar dapat memperoleh kenyamanan dan evaluasi yang obyektif 

dari perangkat lunak yang mereka produksi. 

Crowdsourcing diartikan dalam kata-kata, yaitu: crowd: crowd, purchase 

(verb in source): resource. Jika dikombinasikan dari beberapa arti kata tersebut 

maka menjadi sebuah konsep dimana sumber daya kerumunan menjadi 

pondasi/dasar dari konsep tersebut. Sedangkan, menurut Jeff PHowe, 

crowdsourcing merupakan sebuah aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh 

suatu organisasi/perusahaan yang menjalankan satu dari beberapa tugas kerja 

perusahaan yang harus dikerjakan oleh pegawainya, dan dengan bebas 

membuka jaringan komputer kepada orang-orang yang terkait dengannya, 

dalam hal ini Di bawah ini adalah Internet (Andriansyah et al., 2009). Konsep 

umum crowdsourcing dimaksudkan untuk melibatkan siapa saja yang ingin 

berkontribusi atau menyelesaikan masalah yang diajukan oleh individu, 

perusahaan atau institusi, terlepas dari pendapatan / royalti mereka atau gratis, 

terlepas dari background pendidikan, kebangsaan, kepercayaan, pemula dalam 

bidangnya atau pekerjaan mereka. Infinite will ikut terlibat. Secara khusus 

crowdsourcing yang diselenggarakan oleh lembaga adalah untuk mencari 

pemecah masalah birokrasi dengan pengeluaran yang lebih sedikit 

dibandingkan upah pekerja tradisional, sehingga masalah tersebut bisa diatasi 

dengan hemat, cepat, serta dengan tepat. Atau untuk meningkatkan daya saing 

dari lembaga tersebut meskipun tidak secara langsung. 

Manfaat dari penerapan konsep crowdsourcing adalah sebagai berikut: 

 Ekonomi & Bisnis, banyak organisasi yang menerapkan konsep 

crowdsourcing karena manfaat yang satu ini, karena organisasi 

tersebut tidak perlu berkonsultasi kepada seorang ahli untuk 
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mendapat solusi dari masalah yang dihadapi. Organisasi tersebut juga 

dapat menambah pegawai (maya) yang bisa memberikan kualitas 

setara atau bahkan melebihi kualitas pegawai yang ada, sehingga 

organisasi mendapatkan kontribusi positif dengan modal yang minim 

atau bahkan secara cuma-cuma. Istilah mudahnya, konten 

professional biaya amatir. Dari sudut pandang bisnis, terutama di era 

sekarang, dimana setiap orang dapat dengan mudah berpartisipasi 

dalam banyak kegiatan, maka akan terbentuk sebuah komunitas yang 

menciptakan pasar baru untuk pihak yang memperhatikan. Dengan 

berbagai tambahan informasi dengan jumlah yang banyak dan 

terkadang revolusioner, maka dapat menaikkan daya saing setiap 

pihak yang dapat memanfaatkan hal tersebut secara cerdas. 

 Penyebaran informasi, dengan kondisi dimana suatu informasi dapat 

diakses secara terbuka, misalnya mengenai suatu perangkat lunak, 

akan mengurangi terpakunya pengguna terhadap vendor tertentu 

karena terdapat banyak alternatif yang bisa diambil. Seperti suatu 

perangkat lunak dengan status Open Source. 

 Dunia, manfaat yang ini banyak diperhatikan khususnya MDG 

(Millenium Development Goal), suatu keadaan dimana dunia bersatu 

dalam suatu hubungan khusus, tanpa membeda-bedakan antara 

bangsa dan negara. Penyebaran informasi akan saling mendekatkan, 

tanpa adanya suatu pihak yang memegang kendali atas informasi 

yang besar, setiap informasi bersifat terbuka dan tidak ada lagi pihak 

yang akan merasa dirinya ditipu atau dipermainkan oleh pihak yang 

lain. 

Sedangkan kekurangan dari konsep ini yaitu: 

1. Licence, sesuatu yang diperhatikan oleh pihak-pihak penampung 

terhadap hasil yang dikirim setelah produksi oleh individu. 

Permasalahan terhadap lisensi berakibat sering terjadi karena ruang 

lingkup proses monitoring yang semakin luas 

2. Security, hal ini menjadi perhatian karena pihak tidak bertanggung 

jawab dapat saja menyusupkan sesuatu yang melanggar batas akibat 
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dari semakin terbukanya informasi serta faktor dari kecepatan 

penyebaran informasi itu sendiri. 

3. Reliability, tingkat ketepatan suatu informasi bisa saja rendah, seperti 

Wikipedia yang dapat diubah oleh siapa saja yang menyebabkan nilai 

ilmiah dari website tersebut dipertanyakan, meskipun sudah terdapat 

sekelompok orang yang berusaha memperbaiki masalah tersebut. 

Dengan perpaduan teknologi komunikasi seluler dan terminal pintar, sistem 

transportasi mengadopsi pendekatan baru, yaitu mengurangi kemacetan lalu 

lintas melalui teknologi mobile crowd sensing (MCS) yang didasarkan pada 

fungsi berbagai perangkat bergerak, seperti telepon pintar dan atau kendaraan 

yang di pasang fitur sensor. Dalam paradigma persepsi ini, peserta (seperti 

pengemudi) dapat meneruskan data lalu lintas yang diperoleh dari perangkat 

seluler ke cloud sistem pemantauan lalu lintas. Kemudian, analisis data lalu 

lintas untuk memberi tahu pengemudi atau otoritas lalu lintas terkait tentang 

situasi lalu lintas. Dengan menggunakan komunikasi kendaraan, unit pinggir 

jalan dapat mengkonfirmasi status jalan secara real time, dan mengirimkan 

data lalu lintas ini bersama dengan status kendaraan ke cloud, yang dapat 

memperkirakan kecepatan rata-rata dan informasi lainnya. Sayangnya, 

departemen transportasi tidak menggunakan data lalu lintas yang berharga ini, 

dan oleh karena itu tidak membuat persiapan apa pun untuk transmisi, 

penyimpanan, dan analisis yang efektif. Saat ini, model prediksi waktu 

mengemudi dan perencanaan rute dinamis kendaraan tidak menganalisis data 

lalu lintas pengemudi. Diusulkanlah metode untuk meningkatkan efisiensi 

transportasi menggunakan data dari kendaraan yang terhubung serta algoritma 

baru untuk memperkirakan dan memprediksi waktu tempuh dalam waktu dan 

menggabungkan hasil dengan prediksi kecelakaan untuk mendukung 

pengemudi dalam memilih rute secara dinamis untuk menghindari kemacetan. 

Selain itu, pendekatan ini dapat mengarah pada pengembangan aplikasi 

penginderaan skala besar yang efisien menggunakan smartphone dan / atau 

kendaraan yang dilengkapi sensor. Misalnya, alih-alih memasang kamera 

pinggir jalan dan detektor lingkaran, orang dapat menggunakan smartphone 

yang dibawa oleh pengemudi untuk mengumpulkan data lalu lintas dan 

mendeteksi tingkat kemacetan. Solusi semacam itu mengurangi biaya 

penerapan infrastruktur penginderaan khusus. 
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2.16 Cloud Computing 
Cloud Computing merupakan suatu teknologi yang menggunakan layanan 

internet di virtual server agar dapat memelihara aplikasi beserta data pada 

teknologi tersebut (Christiani, 2018). Cloud sendiri adalah sebuah kata yang 

dipakai dengan tujuan menunjukkan infrastruktur rumit yang tidak terlihat, 

yaitu metode penghitungan yang dapat menyediakan fungsi mengenai 

teknologi informasi didalam suatu service yang bisa di jangkau oleh pengguna 

dengan modal jaringan Internet tanpa perlu mengontrol infrastruktur teknis. 

Dalam artian, cloud computing yaitu sebuah paradigma di mana berbagai 

informasi diletakkan pada Internet secara konstan namun disimpan secara 

sementara pada perangkat user, seperti PC, laptop, tablet, ponsel, dll.  

Cloud Computing yaitu suatu konsep untuk meningkatkan kenyamanan dan 

akses ke jaringan sesuai dengan permintaan untuk menggabungkan setting 

konfigurasi computer resource (storage, network, service, apps, dll) sehingga 

cepat untuk disiapkan serta dirilis dengan pekerjaan administratif minimal, 

atau komunikasi dengan service providers (Ashari & Setiawan, 2011). 

Cloud computing mempunyai keterkaitan dengan smart city, karena termasuk 

salah satu komponen dalam smart city. Terdapat beberapa bidang dimana 

smart city dan cloud computing saling terhubung, yakni: 

1. Pemerintahan 

Hubungan smart city dan cloud computing salah satunya yang 

diterapkan dalam pemerintahan adalah E-government, yaitu 

pengunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk 

administrasi pemerintah yang efisien dan efektif, serta memberikan 

pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. E-

government dapat digolongkan menjadi 4 tingkatan:  

 Pemerintahan menyebarkan data yang mereka olah menjadi 

informasi kedalam suatu website 

 Komunikasi yang dijalin masyarakat dengan kantor pemerintah 

dilakukan dengan menggunakan surat elektronik 

 Penduduk bisa menjalin transaksi bersama kantor pemerintahan 

secara dua arah (timbal balik) 

 Integrasi pada setiap kantor, yang memungkinkan penduduk 

untuk dapat menjalankan transaksi dengan setiap kantor 
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pemerintah yang sudah menerapkan penggunaan database 

bersama. 

 

2. Perdagangan 

Contoh hubungan cloud computing dengan smart city dalam 

perdagangan adalah:  

 CRM, yaitu suatu metode dalam mengatur relationship antara 

organisasi dengan customer pada level bisnis yang membuat 

mereka bisa memaksimalkan tingkat komunikasi, juga 

penggunaan teknik marketing yang dilakukan dengan berbagai 

cara unik kepada pelanggan. Dengan CRM, maka perusahaan 

dapat mempertahankan customer bahkan dapat memberi nilai 

tambah secara berkala kepada customer, disamping itu 

perusahaan juga mendapatkan keuntungan. 

 Smart Payment yaitu kelompok riset yang memiliki fokus untuk 

mengembangkan sistem pembayaran elektronik yang mudah 

digunakan dan efisien. Solusi yang ditawarkan oleh Smart 

Payment merupakan gabungan antara manajemen identitas digital 

dan pembayaran elektronik. Riset yang dilakukan oleh Smart 

Payment termasuk pada manajemen identitas, pembayaran 

elektronik, Near Field Communication (NFC), dan juga 

penggunaan mobile device sebagai perangkat identitas.  

 

3. Pendidikan 

Smart Education adalah Sistem Cerdas yang mendukung kegiatan 

belajar mengajar, dari sisi: materi, evaluasi, umpan balik dan 

monitoring. Solusi-solusi yang sudah telah tersedia saat ini: 

IndiSmart, GoeSmart, dan SmartSchool. Contoh penerapannya yaitu 

membuat versi digital dari berbagai buku tulisan juga berbagai buku 

materi sekolah yang bersifat wajib, serta menyimpannya ke jaringan 

cloud. Sehingga setiap pelajar dapat menjangkaunya dengan 

menggunakan PC, smartphone, ataupun perangkat lain yang dapat 

mengakses internet. 
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4. Transport 

Contoh solusi yang ditawarkan dalam menghadapi masalah mengenai 

sistem transportasi adalah ITS (Intelligent Transportation System). 

ITS menggunakan informasi dengan baik untuk dapat 

mengoptimalkan suatu sistem transportasi, sehingga dapat berjalan 

dengan lebih efektif dan efisien. Dibalik ITS, terdapat cloud 

computing yang mendukung dengan memberikan layanan aplikasi, 

melakukan virtualisasi, ataupun memberikan layanan jaringan 

mengikuti kebutuhan dari user. ITS memiliki beberapa lingkup, 

yaitu:  

 Advanced Traveller Information System, yakni sebuah sistem 

yang dapat memberikan informasi berupa panduan kepada setiap 

kendaraan sehingga mereka dapat memilih rute dengan lebih 

optimal. Untuk fitur selanjutnya, sistem ini akan dapat membantu 

pengendara untuk mengendalikan kendaraan mereka sehingga 

pengendara dapat mencapat tujuan mereka dengan nyaman dan 

aman. Dibalik kehebatan sistem tersebut, terdapat penggunaan 

teknologi GIS (Geographic Information System) yang 

ditanamkan pada on board unit di setiap kendaraan. 

 Advanced Traffic Managent System dimanfaatkan oleh pengatur 

jalan agar dapat melakukan pemantauan terhadap lalu lintas 

sehingga ia bisa menyebarkan informasi tersebut secara real time 

kepada pengguna jalan. Sistem ini dibuat dengan tujuan agar 

kemacetan dapat dihindari, dengan cara memaksimalkan setiap 

jalur yang ada melalui saran oleh sistem kepada pengendara, 

termasuk pemilihan rute alternatif yang dapat dilewati, serta 

pemberitahuan mengenai hambatan yang ada seperti terjadinya 

kecelakaan. 

 Support for Public Transportation, yang satu ini 

diimplementasikan kepada alat transpotasi yang bersifat umum, 

seperti: kereta api, pesawat terbang, dll. Selain itu juga dapat 

diimplementasikan pada terminal, bandara, stasiun, dll. 
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5. Kesehatan 

Smart Health System adalah sistem kesehatan yang memberikan 

informasi secara akurat dan tersebar yang dapat digunakan untuk 

monitoring, peringatan dini (early warning) dan umpan balik kondisi 

kesehatan masing-masing personal dan memiliki juga kemampuan 

untuk terhubung dengan keluarga, dokter, rumah sakit, klinik dan 

pengasuh melalui perangkat ponsel pintar Anda. 

Beberapa keunggulan dari Cloud Computing yaitu sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan penghematan, organisasi hanya perlu 

mengeluarkan modal investasi awal agar dapat membeli sumber daya 

2. Memberikan penghematan dalam segi waktu yang membuat 

organisasi tersebut dapat lebih banyak memperhatikan keuntungan 

perusahaan untuk dapat terus berkembang 

3. Mempermudah jalannya operasional serta manajemen, karena dengan 

memanfaatkan sistem cloud computing setiap pihak yang terhubung 

dapat dimonitor dengan lebih baik 

4. Meningkatkan kepercayaan dalam hal kerja sama karena bersifat 

transparan 

5. Dapat memberikan penghematan terhadap biaya operasional ketika 

realibilitas akan dinaikkan 

Sedangkan beberapa kelemahan dari Cloud Computing yaitu sebagai berikut: 

1. Cloud computing membutuhkan jaringan internet, sehingga setiap 

pengguna harus selalu mempunyai akses kepada jaringan dan disertai 

juga dengan kecepatan yang memadai untuk dapat menggunakan 

layanan cloud computing dengan baik 

2. Apabila organisasi memilih untuk menggunakan cloud computing 

dengan cara menyewa, maka organisasi/perusahaan tidak mempunyai 

akses secara langsung terhadap sumber daya 

3. Jika server penyedia layanan rusak atau mempunyai sistem backup 

yang buruk, maka perusahaan akan mengalami kerugian besar 
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Terdapat sebuah teknologi pendukung bernama Grid Computing, yaitu suatu 

sistem komputasi yang terdistribusi, dimana sistem ini dapat membuat semua 

resource yang berada didalam suatu jaringan, seperti bandwidth, storage, dll. 

Membuat suatu sistem tunggal secara virtual. Resource ini mempunyai 

perbedaan dalam hal kebijakan serta mekanisme yang berjalan, seperti 

computer resource yang diolah oleh sistem batch berbeda, atau sistem 

penyimpanan yang berada di node berbeda. Seorang pengguna yang sama 

pada resource berbeda dalam grid, dipercayakan kebijakan yang berbeda. 

Teknologi ini bersifat dinamis, dimana resource dan user dapat berubah 

dengan cepat. Pembangunan Grid Computing dilakukan dengan menyatukan 

semua sistem komputasi grid pada setiap institusi penelitian. Setting perangkat 

keras dan perangkat lunak pada tiap-tiap sistem di berbagai institusi bisa saja 

berbeda, akan tetapi dengan menerapkan teknologi ini maka dapat membentuk 

sebuah satu kesatuan resource grid computing. Yang artinya, user di sebuah 

institusi bisa mengakses resource pada institusi yang lain. Syarat 

pembangunan grid computing yaitu mesti terdapat sebuah backbone dengan 

kapasitas besar agar dapat menyatukan simpul-simpul penghubung. Terdapat 2 

prinsip utama yang unik pada grid computing, yaitu: 

1. Virtualisasi, dimana sumber daya seperti media penyimpanan, 

aplikasi, dll. Dibagi berdasarkan jenisnya, kemudian diberikan 

kepada konsumen agar dapat diakses. Virtualisasi artinya 

menghilangkan hubungan dalam bentuk fisik antara provider dan 

konsumen, juga untuk mempersiapkan resource agar dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen, tanpa mereka menyadari proses 

dibalik itu. 

2. Provisioning, saat terdapat konsumen yang meminta resource lewat 

lapisan virtualisasi, maka resource tertentu akan dikelola untuk 

memenuhi request tersebut, setelah itu barulah disampaikan kepada 

konsumen. Provisioning disini berarti sistem dapat mencari cara 

untuk memenuhi permintaan dari konsumen. 

Dalam Grid Computing, juga terdapat beberapa komponen yaitu sebagai 

berikut: 

A. GRAM (Grid Resources Allocation & Management) 

GRAM dibangun agar dapat menjadi pengatur setiap resource 

komputasi yang tersedia didalam suatu grid computing system. 
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Beberapa hal yang diatur termasuk eksekusi program pada setiap 

perangkat di dalam sistem komputasi grid tersebut, dari awal, proses 

pengawasan, bahkan sampai penjadwalan serta koordinasi dari tiap-

tiap proses pada sistem tersebut. Dengan ini, setiap program yang 

sebelumnya sudah pernah dibuat, dapat digunakan kembali tanpa 

perlu membuat ulang, bahkan jika diperlukan perubahan, maka 

perubahan tersebut bersifat minim. 

 

B. RFT/GridFTP (Reliable File Transfer/Grid File Transfer Protocol)  

RFT digunakan supaya user bisa mengambil data dengan file size 

yang tinggi dari setiap simpul dalam sistem dengan cara yang efisien. 

Dengan adanya hal tersebut, maka maka akan mempengaruhi kinerja 

komputasi, karena selain cepat dalam menjalankan suatu program, 

juga cepat dalam mengakses data yang dibutuhkan. 

 

C. MDS (Monitoring and Discovery Service) 

MDS dibangun agar dapat memantau setiap proses komputasi yang 

sedang berjalan sehingga ketika terjadi masalah dapat diketahui 

dengan segera. Selain itu, discovery yang dimaksud yaitu agar user 

dapat mengenali keberadaan computing resource lengkap dengan 

karakteristiknya. 

 

D. GSI (Grid Security Infrastructure) 

GSI dibangun agar dapat memberikan keamanan terhadap sistem 

komputasi grid secara total. Sistem dengan komponen ini dapat 

diakses dengan luas, namun tetap diproteksi dengan keamanan karena 

menerapkan mekanisme keamanan yang menyatu dengan komponen 

yang lain. Setiap komponen dalam sistem keamanan ini telah diuji, 

mulai dari data protection, authentication, dll. 
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3.1 Smart City Standards 
Dalam menerapkan konsep smart city, negara Indonesia mendapat 

kelebihan/manfaat yang luar biasa, namun dibalik itu masih tetap harus 

menghadapi berbagai macam kekurangan. Dengan berbagai kekurangan yang 

dihadapi tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut karena 

berbagai kota besar di Indonesia mempunyai banyak kesamaan, akan tetapi 

pada kenyataanya implementasi dari konsep Smart City di tiap-tiap kota besar 

Indonesia mempunyai latar belakang berbeda. Penerapan konsep smart city 

pada kota Jakarta dan Surabaya berbeda. Selain itu, penerapan smart city pada 

kota Makasar dan Bandung juga berbeda dari segi tataran fokusnya. Dari segi 

potensi daerah, baik itu SDM atau sumber daya alam berdampak pada dimana 

pembangunan smart city akan dimulai. Sehingga, suatu konsep smart city serta 

potensi tiap daerah yang akan diterapkan konsep tersebut sebelumnya harus 

diteliti lebih lanjut juga dipersiapkan dengan matang. 

Untuk membantu setiap pihak dalam menerapkan Smart City di berbagai kota 

di dunia, maka suatu standarisasi ditetapkan oleh berbagai lembaga 

standarisasi baik itu secara internasional maupun nasional agar memberikan 

kemudahan kepada pemerintah setempat untuk mendapatkan gambaran 

mengenai penerapan smart city yang baik. Salah satu lembaga standarisasi 

internasional yang ikut berpartisipasi dalam menetapkan standar smart city ini 

yaitu ISO, selain itu di tingkat nasional (SNI) juga memberikan dukungan serta 

solusi dalam mengembangkan smart city. Standar yang dibuat, diisi dengan 

berbagai persyaratan tertentu, dimana persyaratan tersebut sebelumnya telah di 
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bahas dan disepakati oleh para ahli yang merupakan perwakilan dari semua 

stakeholder. Dengan adanya standar yang dibuat ini, dapat menjadi panduan 

atau acuan setiap pihak dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul, 

sehingga setiap kota yang menerapkan smart city dapat memaksimalkan 

kualitas pelayanan dan mampu memberikan kinerja terbaik dari setiap 

bidangnya. Dengan berbagai macam fitur dalam standar tersebut seperti 

menjaga kesehatan dan keamanan lingkungan hidup, memiliki kompabilitas, 

menjaga keselamatan, dll. Diharapkan dapat memberikan dorongan untuk 

inovasi-inovasi agar dapat melakukan perbaikan berkelanjutan dalam berbagai 

aspek kehidupan di kota. Standar ini secara sederhana dapat disebut sebagai 

suatu tools (alat) atau panduan dalam menyamakan sarana dan prasarana kota 

menjadi satu kesatuan bersama dengan kegiatan masyarakat dan juga 

lingkungan hidup. Penerapan standar ini sangat penting dalam mendukung 

pembangunan smart city karena penduduk di Indonesia sendiri terus 

meningkat sehingga kota akan semakin padat, bahkan diperkirakan di tahun 

2040 sebanyak 80% penduduk akan menempati perkotaan. Dengan 

menerapkan standar dalam membangun daerah perkotaan, maka akan 

menciptakan hubungan antara sarana kota tersebut dengan masyarakat yang 

menempatinya. Dengan begitu, pengembangan kota berjalan searah dengan 

kebudayaan, serta memberikan manfaat bagi setiap manusia juga lingkungan. 

Terwujudnya smart city juga akan mendorong terwujudnya penduduk 

Indonesia menjadi pribadi yang handal dan sejahtera. 

Beberapa contoh standar yang ditetapkan terkait dengan smart city, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan ISO (Standar Internasional) 

ISO (International Organization for Standardization) menetapkan 

beberapa standar yang mendukung konsep smart city, diantaranya:  

 ISO 37120:2014 

 ISO/TR 37150:2014 

 ISO/TR 21245-1:2016 

 ISO/TR 21245-2:2016  

 ISO/TS 37151:2015  

 ISO 37101:2016 

 

2. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 

Standar yang ditetapkan untuk mendukung smart tourism: 
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 SNI 8364 : 2017 

 SNI 8368-2017  

 SNI 8311:2016 

 

Standar yang ditetapkan untuk mendukung smart energy: 

 SNI 04 -6953-2003 

 SNI IEC 61400-21:2016 

 SNI IEC 61400-2:2016 

 

Standar yang ditetapkan untuk mendukung tata kelola: 

 SNI 8153:2015 

 SNI 19-2454-2002 

 SNI 7391:2008 

 

Standar yang ditetapkan untuk mendukung ketahanan menghadapi 

bencana: 

 SNI ISO 22301:2014 

 SNI ISO/PAS 22399:2012 

 SNI ISO 31000:2011 

Smart Service adalah sebuah bentuk pelayanan kepada penduduk dengan cepat 

dan bersahabat. Smart service juga memaksimalkan pemanfaatan teknologi 

ponsel pintar, seperti yang diterapkan oleh kota Jogja dalam aplikasi Jogja 

Smart Service. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur yang dapat diakses dengan 

cepat dan mudah, seperti fitur pengaduan, layanan darurat, perizinan, tentang 

kependudukan, dll. Aplikasi Jogja Smart Service adalah sebuah aplikasi yang 

memuat informasi mengenai beberapa pelayanan atau bisa juga disebut suatu 

aplikasi yang berfungsi sebagai sistem informasi pelayanan publik, informasi 

yang dimuat seperti event kreatif, jumlah pendapatan wilayah tersebut, 

pembelajaran daring untuk pelajar, keadaan insfrastruktur, berita terbaru, dll. 

Juga terdapat fitur dimana seseorang dapat memberikan pengaduan secara 

langsung melalui telepon. Aplikasi ini memanfaatkan layanan LBS (Location-

Based Services), dimana dengan layanan ini aplikasi dapat mengetahui posisi 

geografis pengguna aplikasi tersebut, dengan memanfaatkan GPS perangkat. 

Selain itu, aplikasi ini juga memberikan informasi di latar belakang tanpa harus 
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menunggu pengguna melakukan permintaan (Kusumawardani 2013 dalam 

Gumilar, 2019). 

Pengembangan Aplikasi Jogja Smart Service tujuannya bukan hanya untuk 

masyarakat kota Jogja, akan tetapi masyarakat secara umum agar lebih banyak 

yang mengenal serta mengetahui berbagai macam informasi mengenai layanan 

publik serta pembangunan daerah tersebut. Penggunaan aplikasi ini searah 

dengan tren dan kebiasaan masyarakat yang aktif menggunakan ponsel. 

Aplikasi ini di rancang dengan tampilan yang menarik serta mudah untuk 

dipakai, selain itu, aplikasi ini juga support berbagai platform sehingga tiap 

lapisan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. 

Jogja Smart Service dikembangkan dengan berbagai macam keunggulan, 

yaitu: 

1. Dalam hal penyampaian informasi, aplikasi ini menganut konsep 

Single Window, Single ID serta Single Sign-On, yang memberikan 

kemudahan kepada penduduk karena mampu menyatukan layanan-

layanan publik aplikasi e-government. 

2. Aplikasi ini dapat meningkatkan pengunjung wisata di daerah 

tersebut karena berperan juga sebagai sebuah media promosi. 

3. Dengan memanfaatkan berbagai fitur pada aplikasi ini, maka 

penggunaan media kertas dapat dikurangi karena setiap informasi 

bisa dengan mudah diakses melalui ponsel pintar. 

4. Memudahkan masyarakat untuk mendapat berbagai pelayanan secara 

cepat, mulai dari menyampaikan keluhan, mengurus perizinan, 

hingga pelayanan darurat. 

5. Aplikasi ini dapat mengikuti kebiasaan user mengikuti 

perkembangan tren teknologi. 

6. Tersedia upgrade secara gratis mengikuti perkembangan teknologi 

terbaru. 

Suatu media dimana setiap informasi memiliki keterhubungan akan 

memudahkan pengguna dalam mengakses informasi secara keseluruhan, 

aplikasi Jogja Smart Service menerapkan integrasi informasi tersebut melalui 

berbagai macam fitur informasi pelayanan publik yang dapat diakses dalam 

satu aplikasi, seperti dalam bidang budaya, kesehatan, layanan polisi, 
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pendidikan, dll. Beberapa penjelasan mengenai fitur pada aplikasi ini diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Fitur Darurat, dalam menu ini terdapat berbagai informasi mengenai 

layanan gawat darurat seperti layanan pemadam kebakaran, 

pertolongan medis, ataupun dalam hal penyelamatan jiwa. 

2. Fitur Info dan pengaduan, yang memuat berbagai informasi seperti 

informasi mengenai keluhan masyarakat, website Organisasi 

Perangkat Daerah, serta informasi mengenai pengelolaan keuangan 

daerah. 

3. Fitur e-government, yang memuat informasi terkati validasi data 

peserta JKN, manajemen situs OPD, ataupun terkait data jaminan 

pendidikan. 

4. Fitur pelayanan publik, memuat informasi terkait laporan hitungan 

pajak, layanan kelurahan, pengelolaan lingkungan, perizinan, 

penerimaan peserta didik baru, dsb. 

5. Fitur data dan informasi, memuat informasi terkait monitoring CCTV 

kota, produk hukum, investasi, lowongan kerja, dsb. 

6. Fitur BUMD, yang memuat informasi terkait bank pada wilayah kota 

Jogja, ataupun informasi terkait tagihan PDAM.  

7. Fitur mitra, yang memuat informasi terkait Baznas, ataupun informasi 

mengenai stok darah dari para pendonor.  

8. Fitur Jogja event, yang memuat informasi terkait berbagai acara yang 

akan diselenggarakan serta informasi pendaftarannya. 

Tergabungnya berbagai macam informasi pada aplikai tersebut, dapat 

diwujudkan karena terdapat partisipasi dari pemerintah dalam 

pembangunannya. Integrasi informasi ini yang diberikan sebagai bentuk 

pelayanan umum kepada penduduk diharapkan akan terus dikembangkan lebih 

lanjut lagi, seperti update informasi secara berkala ataupun menambah tingkat 

partisipasi dari setiap instansi juga masyarakat (Rachmawati 2012 dalam 

Gumilar, 2019). 
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4.1 Kota Pintar Jakarta 
Dalam menghadapi era digital serta mengikuti perkembangan teknologi yang 

semakin pesat, pemerintah Jakarta menghadirkan konsep Jakarta Smart City. 

Yakni suatu penerapan konsep kota pintar dengan memanfaatkan teknologi 

hingga dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, selain itu juga 

diharapkan dengan penerapan konsep kota pintar tersebut mampu 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat nya. Dengan penerapan konsep 

tersebut, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dengan mudah dalam 

menyampaikan saran ataupun kritikannya terkait kinerja dari pemerintah 

dalam membangun pemerintahan yang baik. Kota Jakarta pada dasarnya 

menerapkan konsep kota pintar dengan tujuan agar Jakarta dapat secara efektif 

dan efisien mengelola sumber daya kota tersebut untuk menghadapi tantangan 

menggunakan solusi yang bersifat inovatif, integrasi dan berkelanjutan dalam 

menyiapkan infrastruktur serta memberikan pelayanan untuk masyarakat 

sehingga kualitas hidup mereka dapat meningkat. Dalam penerapan konsep 

kota pintar, terdapat 6 pilar yang harus diwujudkan atau diperbaiki oleh 

pemerintah kota jakarta, yakni Smart People, Smart Environment, Smart 

Living, Smart Economy, Smart Mobility, Smart Governance. Keterangan dari 

masing-masing pilar tersebut (dalam Widyatama, 2018) yaitu sebagai berikut: 
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1. Smart People, pilar ini bertujuan untuk mencapai kualitas masyarakat 

yang bersifat well educated yang dapat berupa personal maupun 

kelompok kreatif. Contohnya yaitu dalam edukasi berupa pendidikan 

12 tahun serta menyediakan kehidupan yang layak. Hal tersebut 

diimplementasikan oleh pemerintah dalam bentuk Program KJP, JSC 

Hive Coworking Space serta IJakarta. 

2. Smart Environment, bertujuan mencapai lingkungan yang nyaman 

untuk ditinggali, diterapkan dalam bentuk Program Green Building 

dan Smart PJU. 

3. Smart Living, yaitu berpacu pada kualitas hidup juga kebudayaan, 

dapat berupa penyediaan kebutuhan, keamanan, kemudahan akses, 

dll. Untuk pilar ini, pemerintah menerapkannya dalam bentuk 

Program Integrasi CCTV untuk keamanan serta Sistem Pantau 

Banjir. 

4. Smart Economy, untuk pilar ini ditunjukan melalui tingkat 

perekonomian serta finansial masyarakat. Hal ini berusaha 

diwujudkan melalui Program Info Pangan Jakarta, Jakarta One, dll. 

5. Smart Mobility, dilihat dari mobilitas masyarakat dalam hal akses 

transportasi publik, diwujudkan dalam bentuk program Aplikasi 

Pemantauan Transjakarta serta program E-Parking.  

6. Smart Governance, dapat dilihat dari tata kerja pemerintahan yang 

memberikan kebijakan yang baik dan sesuai dengan kondisi 

masyarakat. Dan diterapkan oleh pemerintah dalam bentuk program 

PTSP, Portal Jakarta Smart City, dll. 

Di Jakarta sendiri, program yang dijalankan untuk menerapkan kota pintar 

tersebut, yakni Jakarta Smart City (JSC) sudah diinisiasi mulai dari tahun 2014. 

Dimana JSC dibangun dengan misi untuk mewujudkan Jakarta baru yang 

bersifat informatif, transparan, juga memberikan dukungan terhadap 

kolaborasi dengan teknologi dalam mencapai pelayanan publik yang lebih 

baik. Beberapa tahun setelah didirikan, JSC telah menjalin kerja sama dengan 

beberapa perusahaan startup lokal dalam menghadirkan pelayanan serta 

inovasi untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. 

Sejak awal keberadaan Jakarta Smart City, ia sudah melahirkan dua aplikasi 

yang bermanfaat yaitu Qlue dan juga CROP (Cepat Respon Opini Publik), 
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dimana aplikasi Qlue dibuat untuk dapat digunakan secara publik sedangkan 

aplikasi CROP merupakan aplikasi untuk aparat pemerintah serta aparat 

kepolisian. Qlue mempunyai suatu fitur penyampaian informasi pengaduan 

secara langsung dalam waktu saat ini (real time), aplikasi Qlue tersebut 

tersedia untuk publik dan dapat diunduh secara gratis untuk ponsel berbasis 

Android. Melalui aplikasi ini, setiap kejadian seperti banjir, macet, jalanan 

yang rusak, dll. Dapat dilaporkan kepada pemerintah dengan segera, tidak 

hanya dalam bentuk teks, melainkan juga dapat dalam bentuk foto. Laporan-

laporan yang dikirim oleh masyarakat kemudian dapat dengan mudah diterima 

oleh aparat pemerintahan sehingga mereka dapat memberikan tanggung 

jawabnya dengan segera. Selain aplikasi tersebut, pemerintah juga 

menyediakan 300 CCTV yang disebarkan kepada berbagai penjuru Jakarta 

untuk dapat mendukung terwujudnya kota pintar.  

Dalam perjalanannya untuk mencapai smart city, kota Jakarta pernah masuk 

kedalam jajaran 85 besar Smart City, lebih tepatnya diposisi 81 berdasarkan 

indeks yang dikeluarkan oleh IMD pada tahun 2019. Dalam penilaian tersebut, 

kota Jakarta dominan pada tingkat kemacetan yang masuk kedalam area 

prioritas, dengan skala 68,6% dari 100% (Rizal, 2019). Dengan semakin 

berkembangnya teknologi disusul dengan upaya masyarakat serta 

pemerintahan dalam berbenah, diharapkan kedepannya kota Jakarta dapat terus 

melaju kepada arah yang lebih baik lagi. 

4.2 Kota Pintar Bandung 
Kota Bandung merupakan sebuah kota metropolitan terbesar yang berlokasi di 

Provinsi Jawa Barat, selain itu Bandung juga merupakan ibu kota di provinsi 

tersebut. Secara geografis, Bandung terletak di 140km ke arah tenggara dari 

Jakarta, kota ini juga merupakan kota yang terbesar yang berada di wilayah 

Pulau Jawa selatan. Kota Bandung sebagai suatu kota yang pintar 

dimaksudkan sebagai kota yang dapat berfungsi secara maksimal dalam 

mengelola berbagai sumber daya kota tersebut secara efektif dan juga efisien. 

Hal itu dilakukan dengan tujuan agar dapat menyelesaikan berbagai tantangan 

yang dihadapi dengan solusi yang bersifat inovatif dan juga berkelanjutan. 

Bersama infrastruktur yang kuat dan juga SDM yang siap, maka akan dapat 

memberikan dorongan untuk kota Bandung menjadi kota yang nyaman serta 

dicintai. Seperti Liveable yaitu Kota Bandung menjadi nyaman serta layak 

dihuni warganya, serta loveable yaitu Kota Bandung yang dicintai, dimana 
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masyarakat di kota tersebut merasa betah sehingga memberikan segala 

kontribusi nya yang terbaik. 

Beberapa alasan mengapa Kota Bandung layak untuk menganut konsep Kota 

Pintar (dalam Smart City, n.d.), yaitu: 

1. Bandung dengan status sebagai kota Metropolitan 

2. Terdapat banyak sekali masyarakat Kota Bandung yang telah dapat 

memanfaatkan teknologi. 

3. Sumber daya yang bersifat terbatas. 

4. Sudah menjadi tantangan Kota Bandung untuk dapat mengelola SDM 

serta informasi yang ada secara global. 

Pada tahun 2017, Kota Bandung bersama dengan beberapa kota/kabupaten 

lain meraih penghargaan sebagai Smart City dari Kementerian Komunikasi 

dan Informatika RI dalam acara nya yakni Gerakan Menuju 100 Smart City. 

Penghargaan tersebut menurut wakil walikota Bandung merupakan hasil kerja 

keras serta keuletan semua pihak, termasuk pemerintahan melalui diskominfo 

kota bandung dan juga seluruh masyarakat yang mendukung setiap terobosan 

berbasis teknologi/aplikasi yang diluncurkan Kota Bandung. Dalam program 

tersebut (Gerakan Menuju 100 Smart City), Kota Bandung bersama 

kabupaten/kota lainnya telah berhasil menyusun suatu masterplan smart city, 

yang akan menjadi suatu acuan untuk menjalankan program-program mereka 

dalam menuju penerapan konsep kota pintar di daerah masing-masing. 

4.3 Kota Pintar Makassar 
Terdapat beberapa penelitian yang mengambil objek kota Makassar untuk 

dipelajari lebih lanjut terkait konsep Smart City yang diterapkan pada kota 

tersebut. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andi Daldo pada 

tahun 2013 (dalam Harlina & Mustafa, 2018) penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa program smart city pada kota Makassar mampu memberikan pelayanan 

secara umum menggunakan sistem elektronik dengan baik, akan tetapi 

berbagai permasalahan tetap harus dihadapi, seperti masih kurangnya SDM 

dan dana yang dimiliki, infrastruktur yang terbatas sehingga hanya tersedia 1 

unit komputer di tiap kelurahan, kurangnya jaringan internet, serta minimnya 

sosialisasi oleh pemerintah pada tingkat kelurahan membuat program ini tidak 

dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Selain itu, terdapat 

penelitian yang dilakukan oleh Siti Widharetno Mursalim di kota Bandung 
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pada tahun 2017, penelitian tersebut bertujuan untuk mencari tahu bagaimana 

penerapan smart city di kota tersebut melalui komunikasi dengan berbagai 

Satuan dan Dinas di kota Bandung, didapatkanlah hasil dimana ternyata untuk 

mewujudkan smart city pada kota Bandung butuh waktu yang cukup lama 

dikarenakan penduduk kota tersebut masih banyak yang belum mengenal 

smart city itu sendiri, untuk itu perlu didorong lebih lanjut agar masyarakat 

menjadi Smart People, yang dapat dimulai dengan langkah menjalankan 

konsep Smart Government (Harlina & Mustafa, 2018). 

Terdapat beberapa kebijakan secara umum dalam pembangunana Smart City, 

seperti memperkuat SDM serta berbagai TIK, mempublikasikan laporan hasil 

kerja, menjalankan gerakan-gerakan smart city.  

Sedangkan, berikut ini beberapa parameter yang mengukur smart city di kota 

Makassar: 

1. Memasang dan membangun infrastruktur, lingkungan, bahkan visi 

misi pemerintahan yang berbasis smartcity. 

2. Penerapan target kinerja rencana strategi setiap SKPD kota ke arah 

Smart City. 

3. Melaksanakan program-program yang berkaitan dengan smart city, 

seperti mengembangkan sistem informasi dan komunikasi, 

mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, atau 

mengembankan Pos dan telekomunikasi. 

4. Wali Kota mengeluarkan peraturan mengenai penggunaan CCT. 

5. Perencanaan menegakkan menara telekomunikasi. 

Pemerintah Kota Makassar mempunyai berbagai visi misi serta program-

program dalam mewujudkan penerapan smart city yang baik, untuk itu 

program-program tersebut harus dijalankan oleh satker dengan berbagai tugas 

yang berbeda-beda akan tetapi harus tetap kuat dengan visi dan misi yang 

sama. Untuk membangun keselarasan tersebut, maka diperlukan kerja sama 

juga komunikasi yang baik dalam mengatur pembagian kerja. Setiap informasi 

juga dibutuhkan agar jalannya program tersebut dapat terus dipantau sehingga 

tepat sasaran. Dalam merealisasikan hal tersebut, pemerintah dapat 

memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan mereka 

dalam mengelola dan saling bertukar informasi dengan cepat dan nyaman. 
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Pada tanggal 22 Mei 2017, sebuah gerakan menuju 100 Smart City 

diluncurkan oleh BPPN serta kementerian-kementerian terkait. Seremoni 

peluncuran acara tersebut diadakan pada kota yang menjadi kick-off (tempat 

dimana gerakan ini akan dimulai), yaitu Kota Makassar. Pemilihan kota 

Makassar sebagai kota peluncuran program ini sangat tepat, karena selama ini 

ibukota provinsi Sulsel itu sudah mulai menerapkan suatu konsep untuk 

menjawab kota pintar, yakni konsep Kota Smart dan Kora Sombere. Sombere 

sendiri jika diartikan dari bahasa Makassar menjadi ramah tamah, 

persaudaraan, dan kerendahan hati. Lalu konsep tersebut menjadi sebuah 

bentuk muatan kultural dalam penggunaan optimal dari teknologi digital. Di 

kota Makassar sendiri terdapat 1,7 juta jiwa dengan latar belakang 

multikultural. Sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola kota 

dengan konsep kota pintar, namun tetap merangkul semua lapisan masyarakat. 

Dalam mencapai hal tersebut diperlukan rencana pengembangan yang 

terstruktur, seperti masyarakat tanpa pekerjaan yang dapat diberdayakan untuk 

sektor pariwisata, lalu lintas, ataupun sektor kebersihan. Partisipasi masyarakat 

terhadap program yang dijalankan terus meningkat, hingga sistem birokrasi 

yang transparan, cepat juga bersih sudah dapat dicapai. Tiap sektor pelayanan 

juga harus terus ditingkatkan untuk menjangkau fase dimana masyarakat dapat 

sejahtera dengan standar dunia. Berikut ini beberapa sasaran yang dapat 

dicapai untuk mewujudkan program smart city, yaitu: 

1. Smart Governance 

Sasarannya yaitu untuk mewujudkan kondisi dimana teknologi 

informasi dapat dimanfaatkan dengan baik di bidang tata kelola 

pemerintahan kota, sehingga bersifat efektif, kolaboratif, efisien, 

menjunjung kearifan lokal serta bersifat terintegrasi. Di sisi 

pelayanan umum, manajemen birokrasi bersifat efisien. 

 

2. Smart Branding 

Sasarannya yaitu meningkatkan daya saing dengan menata baik-baik 

rupa dari kota tersebut agar lebih dicintai masyarakat, juga 

melakukan pemasaran terhadap potensi-potensi di daerah baik itu 

diruang lingkup lokal, nasional ataupun internasional. Membentuk 

suatu platform untuk dapat memasarkan ekosistem pariwisata, juga 

dapat memasarkan wajah daerah. 
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3. Smart Economy 

Sasarannya yaitu menciptakan suatu ekosistem yang dapat 

memberikan dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyakat yang 

berjalan searah bersama sektor ekonomi terbaik daerah yang mampu 

beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada era 

informasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola 

keuangan, seperti melalui program less-cash society. Kemudian 

menciptakan kondisi dimana ekosistem industri mempunyai daya 

saing, dan mampu mewujudkan kesejahteraan penduduk. 

 

4. Smart Living 

Sasarannya yaitu menciptakan suatu lingkungan yang nyaman untuk 

ditinggali, juga dapat mewujudkan kondisi dimana ketersediaan 

transportasi bisa dijamin, juga lengkapnya prasarana kesehatan. 

 

5. Smart Society 

Sasarannya yaitu menciptakan suatu ekosistem dimana masyarakat 

yang tinggal bersifat manusiawi, baik secara langsung maupun dalam 

dunia maya, untuk mendukung terciptanya masyarakat yang 

interaktif, mampu berkomunikasi dengan baik, juga produktif. Serta 

mampu membangun sebuah ekosistem belajar yang efisien, dan 

keadaan masyarakat yang aman. 

 

6. Smart Environment 

Sasarannya yaitu menciptakan suatu kondisi dimana masyarakat 

dapat mengelola lingkungan dengan baik secara berkelanjutan. Juga 

menciptakan kota dengan pengelolaan sampah dan limbah yang 

bertanggung jawab. 

Harapannya dengan implementasi smart city pada kota Makassar, kota tersebut 

bisa menjadi pusat data yang dapat mengelola data tersebut sehingga menjadi 

informasi terbaru yang berguna dan dapat memberi manfaat kepada setiap 

masyarakat. 
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4.4 Kota Pintar Surabaya 
Kota pintar merupakan suatu konsep pembangunan kota yang dapat 

membantu masyarakat pada kota tersebut, melalui pengelolaan sumber daya 

kota dengan efisien, mampu menyampaikan informasi yang tepat dengan 

ketika dibutuhkan oleh lembaga atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan 

mereka, juga dapat mengantisipasi sesuatu hal yang tak diinginkan. 

Pengembangan kota pintar biasanya dilihat dari 6 komponen yaitu ekonomi, 

hidup, lingkungan, masyarakat, pemerintah, dan mobilitas yang pintar. 

Kota Surabaya adalah satu dari beberapa kota metropolitan yang terbesar di 

Indonesia, kota ini sering dijadikan contoh dalam pembangunan kota-kota 

yang lain. Surabaya sendiri, pernah meraih 3 dari 4 award dalam manajemen 

kota, yaitu di bidang pemerintahan yang pintar, lingkungan pintar dan hidup 

pintar. Predikat juara ini membawa Surabaya menjadi tuan rumah dalam acara 

penyerahan award Inovasi Manajemen Perkotaan. Beberapa faktor yang 

menjadikan Surabaya sebagai pemenang yaitu dalam bidang Smart 

Governance, diantaranya dengan sistem administrasi yang baik, pengawasan 

area yang baik, juga karena masyarakat dapat dilibatkan dalam hal 

pengambilan keputusan. Di bidang Smart Living, diantaranya yaitu 

pelaksanaan penerimaan murid baru secara online, telepon darurat 112, CCTV 

monitoring untuk lalu lintas, serta tersedianya jaringan internet gratis yang 

dapat dipakai oleh masyarakat umum. Sedangkan, di bidang Smart 

Environment, seperti pengelolaan sampah dengan basis teknologi informasi, 

adanya sistem peringatan dini bencana, serta pemantauan air berbasis 

teknologi informasi. 

Terkait inovasi teknologi yang sudah diadaptasi oleh kota Surabaya, 

disebarluaskan oleh pemerintah setempat berupa informasi dalam bentuk 

poster, banner, dll. Sehingga masyarakat dapat bersama-sama mengetahui hal 

tersebut, yang mendorong timbulnya partisipasi masyarakat untuk ikut 

membantu pengembangan kota cerdas. Meskipun, tak dapat dipungkiri bahwa 

masih terdapat masyarakat yang belum mengerti atau belum mengetahui 

mengenai pemanfaatan smart city. Untuk itu, pembangunan smart city harus 

tetap dimulai dari tempat terkecil seperti desa atau kelurahan. 

Kampung Lawas Maspati, sebuah tempat yang bisa dijuluki sebagai kampung 

cerdas, karena mampu mengembangkan komponen ekonomi cerdas serta 

masyarakat cerdas. Kampung ini menjadi percontohan dalam mengelola 

tanaman toga, yang dimana tanaman tersebut pada dasarnya ditanam sendiri 
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secara mandiri oleh masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat juga mengelola 

tanaman ini menjadi beragam mengikuti ide dari masyarakat setempat, 

sehingga menghasilkan suatu produk yang unik, seperti cincau, sirup markisa, 

sirup jahe, pokak, dll. Juga telah adanya suatu e-kios yang menjadi penunjang 

teknologi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, serta 

adanya koperasi yang dikelola agar dapat menjual produk hasil dari kampung 

ini. Selanjutnya, masyarakat dengan keterbukaan terhadap kondisi industri 

kreatif membuka berbagai usaha lain melalui kerajinan tangan dari bahan yang 

sudah melekat pada kampung Lawas, penjualannya tidak main-main, yaitu 

dapat mencakup skala asia tenggara meski belum konsisten. Contoh produk 

tersebut yaitu berupa peralatan dapur, permainan khas (congklak, gangsing, 

dll). 

Untuk mendukung keberlanjutan dari kampung pintar ini maka hal yang dapat 

dilakukan seperti rutin diselenggarakan suatu pelatihan yang terpadu, dimana 

seseorang ahli pada bidangnya yang berasal dari luar wilayah akan datang 

sebagai pemberi ilmu. Atau dengan memenuhi kebutuhan modal bagi 

masyarakat dengan kemauan yang kuat dalam berwirausaha. Setiap komunitas 

wirausaha mesti banyak yang tegak dengan membawa suatu ciri khas produk 

masing-masing daerah asal. Dalam hal teknologi, diluncurkannya program e-

umkm yang dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja melalui ponsel pintar, 

akan ikut memudahkan tiap pengrajin dalam mengendalikan dan memasarkan 

produk mereka.  

4.5 Kota Pintar Semarang 
Kota pintar adalah suatu inovasi yang memperlibatkan semua pihak dalam 

suatu kota, baik itu masyarakat, pemerintah ataupun swasta, dan kota 

Semarang merupakan salah satu kota yang menerapkan konsep Smart City 

sejak dari tahun 2013. Dimana pemerintah menghadapi hal tersebut dengan 

berkomitmen secara serius dalam menerapkannya, sehingga pemerintah dapat 

menciptakan suatu kondisi kota yang menawarkan kemudahan, kenyamanan, 

keamanan, juga kepercayaan masyarakat. Program Smart City kota Semarang 

saat ini masih belum mempunyai dasar hukum, hingga pemerintah kota 

tersebut sedang menyusun regulasi terkait dengan kota pintar supaya 

kedepannya dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, walikota 

Semarang membentuk tim pengembang Semarang Smart City melalui 

keputusan yang dikeluarkannya. 
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Terdapat beberapa karakteristik yang telah diterapkan berdasarkan dashboard 

program Semarang Smart City, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Smart Health, berupa data RS, Puskesmas, Aplikasi Kesehatan. 

2. Smart Transportation, berupa CCTV, Bus Map, dll. 

3. Smart Tourism, berupa hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata 

(seperti aplikasi atau galeri) 

4. Smart Economy, berupa Data Pertanian, Cinderamata, dll. 

5. Dll. 

Dengan total keseluruhan karakteristik tersebut berjumlah 13, sementara 

karakteristik pokok yang ditawarkan oleh Giffinger, dkk. hanya terdapat 

sebanyak enam hal, yaitu: smart mobility, smart economy, smart environment, 

smart living, smart people, dan smart governance. Jika diperhatikan, program 

Semarang Smart City ini sudah cukup mewakili sebagai suatu kota pintar 

(Nilam Pridiyanti & Resi Pawestri, 2019). 

Selain itu, pemerintah Kota Semarang juga mengimplementasikan suatu 

strategi public private partnership dalam menyediakan layanan-layanan untuk 

masyarakat publik di kota ini, salah satunya kerja sama yang dilakukan dengan 

PT. Telkom. Kerja sama ini diresmikan dengan penandatanganan MoU 

mengenai pemanfaatan TIK dalam mewujudkan program Digital Government 

Service sebagai bagian dari Semarang Smart City. Sebagai sebuah langkah 

awal, PT. Telkom meresmikan suatu fasilitas berupa akses internet secara 

gratis yang dapat digunakan oleh masyarakat umum pada beberapa posisi 

sehingga diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk 

mendukung produktivitas yang tinggi, selain penggunaan pribadi, akses 

jaringan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan layanan 

pemerintah secara langsung, seperti akses informasi, pengaduan, dll. Selain itu, 

kerja sama ini juga membuahkan hasil berupa dibangunnya gedung serba guna 

kegiatan e-commerce, yang berfokus kepada kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengan UMKM di Semarang. Dalam kerja sama ini, perusahaan Telkom 

mempunyai peran sebagai penyedia fasilitas pada gedung tersebut, sementara 

Kominfo mengambil peran untuk mengelola kegiatan operasional dari e-

commerce tersebut. Kegiatan yang berlangsung disini yaitu berupa pameran 

produk dari masing-masing UMKM, juga mentoring untuk mendorong setiap 

UMKM agar dapat melakukan penjualan daring menggunakan e-commerce 

yang tersedia. 
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Dengan adanya kerja sama seperti ini, pemerintah mengharapkan masyarakat 

bisa merasakan manfaat dari berbagai hal yang dilakukan dalam meningkatkan 

pelayanan tersebut, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup, 

dan mendorong mereka dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada, serta 

dapat merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. 

Beberapa bentuk kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Semarang 

dengan PT. Telkom yang lain adalah sebagai berikut: 

1. Pusat Informasi Publik (PIP), yaitu suatu fasilitas dimana masyarakat 

dapat mengakses pelayanan terpadu, dengan tujuan untuk dapat 

menunjukkan transparansi kepada masyarakat serta meningkatkan 

efisiensi akses informasi. 

2. Semarang Digital Kreatif (SDK), yaitu suatu fasilitas yang diberikan 

kepada komunitas digital untuk meningkatkan produksi dalam bentuk 

digital dari kota Semarang sehingga menaikkan daya saing kota 

tersebut. 

3. E-Commerce, yaitu sebuah fasilitas untuk kelompok UMKM pada 

kota Semarang, sebagai bentuk pengembangan bidang ekonomi, 

sehingga memperkuat pondasi dari kota pintar, yakni smart economy. 

4. Pemasangan akses jaringan melalui fiber optic, untuk mewujudkan 

suatu kota pintar dengan jaringan yang stabil dan dapat 

mengintegrasikan setiap instansi pemerintah di kota tersebut. 

4.6 Kota Pintar Yogyakarta 
Kota Yogyakarta berdasarkan penghargaan oleh Traveller’s Choice pada tahun 

2017 ditetapkan sebagai satu dari 10 destinasi terbaik yang berada di 

Indonesia. Karena itu, kota Yogyakarta terus memperbaiki kemampuan 

mereka dalam mengatur dan mengembangkan sektor pariwisata yang ada 

disana. Dengan potensi yang besar pada berbagai sektor seperti di ranah 

pendidikan, teknologi, pariwisata maupun dalam hal partisipasi masyarakat 

setempat, sehingga pemerintah kota bekerja sama dengan pemerintah pusat 

membangun Yogyakarta ke arah konsep smart city (Faidat & Khozin, 2018). 

Dalam pengembangan project smart city yang dilakukan bersama dengan Kota 

Semarang, kota Yogyakarta juga Sleman dipilih untuk menjadi pemimpin 

dalam project smart city ini. Karena itu, Yogyakarta menanggapi hal ini 
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dengan serius, sehingga pemerintah kota membentuk suatu tim khusus yang 

terdiri dari komponen masyarakat, swasta, serta dari akademisi. Berbeda 

dengan konsep pengembangan smart city di kota lain, konsep kota cerdas 

Yogyakarta dipayungi oleh Smart Culture yang terdapat dalam dua buah 

bidang, yakni smart tourism dan smart education. Kota Yogyakarta dikenal 

sangat lekat dengan budayanya juga dikenal sebagai kota pariwisata dan 

pendidikan, sehingga konsep tersebut diterapkan pada kota Yogyakarta. 

Dengan adanya smart culture ini, diharapkan bisa menjangkau semua aspek 

kehidupan masyarakat kota tersebut yang tidak terlepas dari 6 prinsip smart 

city, yakni lingkungan cerdas, hidup cerdas, masyarakat cerdas, ekonomi 

cerdas, mobilitas cerdas, juga pemerintah cerdas. 

Smart city merupakan sebuah sistem sosial dimana setiap komponen dari kota 

tersebut seperti sistem sosial, fisik kota dan digital sudah terintegrasi dengan 

memanfaatkan media internet. Smart city memanfaatkan TIK dalam 

membantu mengelola kota dengan menyatukan setiap sistem yang ada, 

sehingga tiap keluhan akan masalah yang masuk dapat ditanggapi dengan 

tepat, di simpan dalam bentuk data, juga diberikan solusi sehingga efisien dan 

berkelanjutan, dengan adanya sistem tersebut masyarakat dapat menikmati 

kenyamanan serta kualitas hidup yang berarti. Tujuan dibangunnya konsep 

smart city yang utama yaitu untuk mewujudkan kondisi kota dimana 

masyarakat setempat dapat hidup dengan aman, sehat, dan dimudahkan dalam 

segala hal sehingga lebih makmur. Untuk itu, diperlukan pemanfaatan 

teknologi serta inovasi-inovasi yang terarah agar dapat terus memeperbaiki 

kinerja, menaikkan tingkat efektifitas serta mendorong partisipasi masyarakat 

dalam bersama-sama membangun kota yang mempunyai daya saing. 

Implementasi kota cerdas di Indonesia termasuk di Yogyakarta tentu masih 

menghadapi beberapa hambatan atau tantangan, seperti halnya dalam bidang 

regulasi, karena untuk saat ini masih hanya dipayungi oleh hukum e-

government. Untuk itu, diharapkan dengan adanya UU Smart City, pemerintah 

setempat bisa memaksimalkan pelayanan yang diberikan kepada penduduk, 

juga mendapat landasan dalam pengembangan smart city. 

Terdapat beberapa tahapan yang diambil oleh pemerintah kota Yogyakarta 

dalam pengembangan smart city, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahapan pertama yaitu pada tahun 2016-2018, pemerintah melakukan 

penguatan terhadap infrastruktur jaringan dan juga data center. 
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2. Tahapan selanjutnya yaitu pada tahun 2019-2021, akan dilakukan 

penguatan infrastruktur sistem informasi. 

3. Kemudian tahapan ke tiga yaitu pada tahun 2022-2024, pemerintah 

akan melakukan integrasi data juga mengembangkan suatu aplikasi 

yang saling terhubung. 

4. Tahapan ke-4 tahun 2025-2027, yaitu Data Warehouse. 

5. Kemudian terakhir, tahapan ke-5 yaitu pada tahun 2028-2031, 

pemerintah akan menerapkan kebijakan menuju Kota Pintar. 

Pengembangan kota pintar Yogyakarta dapat dicapai jika didukung dengan 

komitmen dari segala unsur kota tersebut, seperti misalnya pengidentifikasian 

potensi yang baik, pembentukan keselarasan antara pemanfaatan teknologi 

dengan bisnis dengan baik menggunakan enterprise architecture, pengelolaan 

resource jogja smart city dari segala aspek baik itu software ataupun 

hardware, tata kelola dan manajemen, memperkenalkan kota dengan baik 

melalui branding kota, pengembangan living lab, serta keberlanjutan dalam 

pengembangan kota Yogyakarta sebagai smart city. Suatu bentuk pengabdian 

PTS/PTN dalam pemanfaatan TIK di Yogyakarta dan Semarang untuk 

mewujudkan smart city, adalah dengan adanya Living Lab, dimana 

harapannya bisa memperbaiki tata kelola pemerintah kota Yogyakarta dan 

Semarang menjadi semakin baik dan semakin cerdas lagi dalam melayani 

masyarakat. Sebuah aplikasi telah dibangun sejak tahun 2000 sudah diterapkan 

dan dikembangkan dengan mengusung konsep satu ID, satu window, satu sign 

on, aplikasi ini diberi nama Jogja dan Semarang Smart Services (JSSS). 

Aplikasi tersebut, memuat fitur-fitur yang sebelumnya telah dikembangkan 

seperti pelayanan pengaduan, pajak, kedaruratan, pendidikan, kesehatan, dll. 

Pengembangan JSSS juga diselaraskan dengan masterplan kota pintar yang 

sedang dimatangkan oleh pemerintah kedua kota tersebut. Selanjutnya, 

pengembangan kota pintar di Yogyakarta dijalankan dengan membangun 

hubungan mitra bersama stakeholder lain yang berkaitan dengan 

pengembangan kota cerdas tersebut, seperti yang dilakukan oleh 

Kemenkominfo. 

4.7 Kota Pintar Denpasar 
Ibu Kota Provinsi Bali, yaitu Kota Denpasar merupakan salah satu kota 

terbesar di Indonesia, sekaligus kota terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara. 
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Dengan aktifnya perkembangan industri pariwisata pada Pulau Bali, 

berdampak kepada Kota Denpasar sehingga kota tersebu menjadi pusat dari 

kegiatan bisnis di wilayah tersebut. Dengan diangkatnya konsep Smart City 

untuk diterapkan pada beberapa kota di Indonesia, Kota Denpasar menjadi 

salah satu daerah yang terus melangkah untuk menuju kearah penerapan 

konsep kota pintar. Denpasar mengambil langkah serius dalam berbenah 

menuju kota pintar untuk menjawab tantangan global, seperti ketika 2015, 

melalui Diskominfo Denpasar, mulai secara resmi menerapkan layanan sistem 

terpadu. Sistem tersebut dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui 

smartphone masing-masing. 

Penerapan sistem informasi dengan konsep terintegrasi mendorong produk 

serta destinasi wisata di daerah tersebut menjadi lebih berkembang dengan 

pesat. Beberapa program yang menjadi bukti Kota Denpasar menuju kota 

pintar yaitu diantaranya: 

1. Taman Digital Lumintang, Pemkot Denpasar bekerja sama dengan 

PT. Telkom, menyediakan koneksi wifi yang cukup banyak, salah 

satunya di lapangan kota ini, wifi yang disediakan berjumlah sekitar 

50 titik. 

2. PRO (Pengaduan Rakyat Online), yaitu sebuah aplikasi yang dapat 

dimanfaatkan untuk melakukan pengaduan serta pemantauan 

program pembangunan. 

3. Smart Digital Lounge, dibangun dengan tujuan untuk menjadi wadah 

dari para pelaku technopreneur agar menjadi semakin berkembang 

dan maju. 

4. Denpasar Trading, yaitu suatu website e-commerce yang berisi 

katalog barang hasil karya industri kreatif khusus dari Bali, mulai 

dari perhiasan, produk kain, herbal, dan lain sebagainya.  

5. Denpasar Seightseeing, merupakan sebuah aplikasi yang dapat 

menjadi panduan untuk setiap wisatawan karena memuat berbagai 

informasi yang dibutuhkan dengan cepat, seperti penginapan, kuliner, 

pusat kerajinan, dan lain sebagainya. Aplikasi ini juga dilengkapi 

dengan fitur map yang dapat memberikan lokasi dari tempat yang 

diinginkan. 
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Kota Denpasar terus melakukan pembenahan untuk menuju Smart City. 

Dengan memanfaatkan teknologi terkini, Kota Denpasar terus berupaya 

meningkatkan kemudahan dalam hal pelayanan, membenahi sektor lalu lintas, 

sampai sektor kesehatan. Berkat kerja keras yang dilakukan serta suatu 

keunikan tersendiri yang dimiliki, Kota Denpasar menjadi juara pertama kota 

cerdas dalam kategori kota besar, dengan tajuk Indeks Kota Cerdas 2018. 

Menurut (Graha, 2020) dalam pengembangan konsep kota cerdas di Denpasar, 

terdapat 3 tahapan yang dilalui yaitu: 

1. Tahapan pertama, yaitu tahapan pengembangan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi. 

2. Tahapan kedua, yakni pembangunan masyarakat serta peluncuran 

Pengaduan Rakyat Online Denpasar 

3. Kemudian tahapan ketiga, yaitu Inovasi berorientasi Smart City. 

Dalam program Gerakan Menuju 100 Smart City, Kota Denpasar telah sukses 

meraih nilai sejumlah 3,48 yang sekaligus menjadi nilai tertinggi. Peraihan 

Denpasar dengan nilai tertinggi tersebut dituangkan dalam Surat Direktorat 

Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia Nomor 883/DJAI/AL01.02/12/2020. Selain Denpasar, 

peraihan nilai tinggi lainnya dari Kota Surakarta dengan nilai yang sama yaitu 

3,48, kemudian disusul Kota Sleman 3,47, dan seterusnya. 

4.8 Kota Pintar Banyuwangi 
Kabupaten Banyuwangi yang akrab dengan julukan ‘Sunrise of Java’, berhasil 

terpilih menjadi salah satu kabupaten/kota yang akan diberikan arahan untuk 

pengembangan konsep kota pintar didaerah masing-masing melalui seleksi 

yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, 

Kemendagri, Apkasi serta Apeksi. 

Penerapan konsep kota pintar, menjadi suatu kebutuhan tersendiri untuk tiap 

daerah agar dapat melangkah maju. Dalam penerapan konsep kota pintar, 

Banyuwangi sengaja mengangkat sebutan ‘Smart Kampung’ dibanding harus 

menyebut Smart City. Hal tersebut dilakukan karena menurut Bupati Abdullah 

Azwar Anas, daerah Banyuwangi merupakan daerah pedesaan yang pada 

awalnya tidak mengenal teknologi informasi, namun secara perlahan terus 

berkembang hingga mampu menerapkan berbagai teknologi informatika untuk 

memberikan pelayanan publik secara maksimal dan untuk menggerakkan 
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ekonomi lokal. Istilah Smart Kampung juga digagas karena sesuai dengan 

kondisi demografis dari daerah ini yang didominasi oleh pedesaan. Program 

Smart Kampung sendiri salah satunya digagas untuk mendekatkan pelayanan 

umum sampai pada level desa. Bupati daerah tersebut menargetkan program 

yang berjalan akan diterapkan pada semua desa pada tahun 2018. Beberapa 

pelayanan untuk mengurus kependudukan dapat diselesaikan melalui program 

Smart Kampung, seperti misalnya pengurusan surat pernyataan miskin. Selain 

itu, untuk mensinergikan keuangan serta pembangunan pada level desa, desa-

desa di Banyuwangi juga menjalankan e-village budgeting. 

Karena jarak tempuh yang cukup jauh menuju pusat Kota Banyuwangi, maka 

penerapan Smart Kampung diharapkan dapat memberikan keringanan kepada 

masyarakat untuk dapat menyelesaikan urusan administrasi cukup dari desa 

masing-masing. Namun, untuk merealisasikan hal tersebut tentu 

membutuhkan bantuan dari Teknologi Informasi, dimana dengan menerapkan 

teknologi, maka setiap desa dapat membuat sambungan khusus yang 

menghubungkan mereka dengan pusat kota dalam penyelesaian urusan 

pembuatan dokumen atau administrasi. Contoh kemudahan lain yang 

diberikan melalui program ini yaitu pengurusan atau pembuatan E-KTP, 

dimana sebelumnya masyarakat diharuskan untuk mengunjungi Kantor Dinas 

Kependudukan di kota, maka dengan program ini, masyarakat cukup 

mengurus di tingkat kecamatan. Aplikasi ‘Smart Kampung’, terus 

dikembangkan guna memberikan pelayanan dan kemudahan kepada 

masyarakat, seperti dalam kasus pandemi Covid-19 dan new normal, aplikasi 

tersebut dikembangkan untuk melakukan pendataan penerima bantuan sosial. 

Warga juga dapat memberikan laporan terkait bantuan sosial untuk masyarakat 

yang terdampak pandemi Covid-19. Dalam perjalannya menuju Smart City, 

Kabupaten Banyuwangi juga sempat ikut dan terpilih menjadi salah satu 

kandidat peraih penghargaan ‘Top Digital Awards’. 

4.9 Kota Pintar Kutai Kartanegara 
Kutai Kartanegara adalah salah satu daerah yang terpilih untuk ikut masuk ke 

dalam program gerakan 100 Smart City, karena dapat memenuhi kriteria dari 

beberapa acuan dalam penilaian pemilihan daerah untuk dibangun ke arah 

smart city, yakni regulasi, visi, sumber daya manusia, juga potensi dari daerah 

tersebut. Selain itu, juga ada beberapa faktor yang mendukung Kutai 

Kartanegara untuk dapat memenuhi parameter dalam penilaian pemilihan kota 

di program tersebut, yaitu karena ia merupakan daerah di Kaltim dengan 
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PDRB paling tinggi, mempunyai objek wisata yang bisa dibilang lengkap, 

mempunyai banyak jenis SDA, merupakan tempat sejarah awal kerajaan di 

Indonesia, serta posisinya berada di dalam daerah sungai Mahakam dan Delta 

Mahakam, dimana daerah ini merupakan jalur perekonomian sekaligus jalur 

transportasi di Kalimantan Timur. Smart City Kutai Kartanegara menjadi 

daerah pertama di Indonesia yang menerapkan kota pintar dengan gagasan 

menggandeng beberapa perusahaan konsorsium untuk bekerja sama. 

Peluncuran smart city kota ini, dilaksanakan pada bulan Maret 2015, dengan 

memprioritaskan untuk membangun pembangkit listrik dalam mewujudkan 

kemandirian energi kota pintar juga bandara. 

Salah satu visi dari Ketua dan Wakil Ketua Daerah yang terpilih berkaitan 

dengan dukungan mereka terkait pengembangan kota pintar, yaitu visi 

pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kukar (2016-2021), yang 

menggambarkan suatu kondisi yang ingin dicapai berupa masa mendatang 

yang cerah, dalam masa jabatan mereka. Ketua BPMPD Kabupaten Kukar 

(Bambang Arwanto) mengatakan bahwa Industri Indonesia beserta Kamar 

Dagang akan membangun konsorsium perusahaan baik dalam lokal atau dari 

luar negeri untuk menjalankan proyek Kota Pintar dan Bandara Loa Kulu. 

Dalam waktu setahun setelah dibentuknya Tim Pelaksana, pemerintah 

kabupaten Kutai Kartanegara akan menjalankan dua program kerja yakni 

Quick Win dan juga penyusunan Perencanaan Kutai Kartanegara Smart 

Regency. Untuk program kerja quick win sendiri, adalah sebuah program kerja 

yang bisa dilaksanakan dengan cepat dan dengan prediksi keberhasilan yang 

tinggi, sementara manfaat yang dihasilkan cukup terasa untuk memajukan 

daerah dalam mempersiapkan program kerja lain dengan jangka waktu yang 

lebih panjang. Beberapa sasaran dalam dilaksanakannya program quick win ini 

yaitu antara lain: 

1. Untuk dapat mengambil momentum permulaan yang positif agar 

selanjutnya dapat melaksanakan hal yang lebih besar lagi dan dengan 

jangka waktu yang lebih panjang. 

2. Untuk dapat menaikkan tingkat kepercayaan dari pemerintah daerah 

maupun masyarakat agar nantinya timbul dukungan-dukungan serta 

keterlibatan dari berbagai pihak. 

Sedangkan, untuk program kerja jangka panjangnya (yaitu Kutai Kartanegara 

Smart Regency) dilaksanakan agar dapat mencapai sasaran yang sebelumnya 

telah ditentukan di dalam RPJMD, yakni sebagai berikut: 
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1. Naiknya Jalan Pertumbuhan Ekonomi tiap tahunnya. 

2. Turunnya Perjalanan Inflasi tiap tahunnya. 

3. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang meningkat. 

4. Gini Rasio yang turun. 

5. Angka kemiskinan yang menurun. 

6. Jumlah pengangguran terbuka yang berkurang. 

7. Indeks Kesenjangan Wilayah yang menurun. 

Tersedianya infrastruktur yang dapat mendukung menjadi suatu faktor 

terpenting dalam mendorong majunya penerapan Teknologi Informasi. 

Dukungan yang berupa bandwidth internet juga kondisi listrik yang stabil juga 

dapat dijamin ketersediaanya setiap saat sangat penting agar dapat 

menjalankan berbagai sistem informasi, aplikasi, ataupun sistem yang lain 

yang mempunyai ketergantungan dengan hal-hal tersebut. Maka dari itu, Kutai 

Kartanegara sendiri merencanakan beberapa hal berikut ini untuk mendukung 

kegiatan Smart City dari segi infrastruktur, yaitu: 

1. Memanfaatkan Teknologi Cloud Computing 

2. Membangun suatu Pusat Disaster Recovery System. 

3. Menambahkan Jumlah Akses Internet Gratis dalam bentuk Hotspot 

Public 

4.10 Kota Pintar Samarinda 
Lokasi dari Kota Samarinda, Ibu Kota Provinsi Kaltim ini berbatasan langsung 

dengan Kutai Kartanegara. Kota Samarinda tercatat dalam PP No. 21 th 1987 

mengenai Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, 

mempunyai luas daerah sebesar 718 km2. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kota ini adalah aliran sungai yang melintas di 

daerah tersebut. Dengan posisi dan wilayah yang strategis untuk melakukan 

berbagai aktifitas industri, berdagang, jasa, dan dengan pemukiman 

berwawasan lingkungan membuat kota ini menjadi salah satu pusat 

perekonomian wilayah yang paling penting di provinsi Kaltim. Dalam 

memberikan dukungan terhadap perwujudan kota pintar, pemerintah kota 

melaksanakan program Quick Win berupa aplikasi e-Warga, e-Kelurahan, 

antrian dengan sistem online dan juga suatu website kelurahan. Walikota 

samarinda berniat untuk mempermudah masyarakat dalam segala jenis 
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pelayanan yang diberikan, salah satunya diwujudkan melalui aplikasi antrian 

online tersebut, sehingga diharapkan masyarakat tidak perlu lagi mengantri di 

kantor pemerintahan. Aplikasi e-warga juga mempermudah masyarakat dalam 

mengurus segala kepentingan mereka di kelurahan hanya melalui aplikasi 

online. Walikota samarinda juga mengatakan agar samarinda mengikuti 

perkembangan informasi dan teknologi, dan untuk itu diperlukan kerja sama 

dengan SDM yang memadai. Menurut (Esabella, 2016) menjelaskan program 

kota pintar mesti dapat diikuti oleh semua stakeholder, dan jika terdapat hal 

yang dirasa belum cukup dapat dilaksanakan untuk program ini. Maka menjadi 

penting untuk melibatkan pihak dengan kompetensi yang tinggi dalam 

memberikan solusi terhadap suatu permasalahan terutama dalam hal teknologi 

informasi. 

Terdapat beberapa produk unggulan di bidang pertanian yang dikembangkan 

pada kota Samarinda, yaitu sawah tadah hujan, sawah irigasi, hortikultura 

(palawija), sementara di perkebunan yaitu jenis kakao juga kelapa sawit. 

Untuk sawah irigasi pada kota Samarinda, tercatat dengan luas sebesar 

1,074.87 hektare, sedangkan untuk sawah tadah hujan tercatat dengan luas 

sebesar 1,016.79 hektare. Di sisi lain, pada sektor peternakan, kota Samarinda 

memiliki komoditas unggulan berupa hewan ternak, sapi, unggas, babi, serta 

terdapat juga rumah pemotongan ungags dengan luas 4,301 H, dan rumah 

pemotongan babi dengan luas 100 H, kedua bangunan tersebut berlokasi di 

Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara. 

Visi Kota Pintar dari Samarinda yaitu "Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota 

Tepian Cerdas Yang Terdepan Di Kalimantan", dimana dari Visi tersebut 

dibuat kedalam 3 buah visi pokok yaitu: 

1. Aspek Lingkungan : Teduh Cerdas dan rapi Cerdas yang Terdepan 

2. Aspek Ekonomi : Aman Cerdas yang Terdepan 

3. Aspek Sosial : Nyaman Cerdas yang Terdepan 

Dengan menyatukan pembangunan daerah pada aspek ekonomi, sosial dan 

juga lingkungan melalui 6 komponen pokok smart city, tercipta harapan dalam 

mewujudkan impian masyarakat terhadap kota Samarinda ini. Saat ini, banyak 

pihak yang meyakini bahwa konsep manajemen kota cerdas merupakan solusi 

untuk masalah-masalah yang dihadapi berbagai kota di Indonesia. Pelayanan 

untuk penduduk perkotaan menjadi semakin kompleks, dengan konsep 

manajemen kota cerdas, dilakukan integrasi pada setiap sektor yang ada agar 



Bab 4 Implementasi Smart City di Indonesia 89 

 

dapat bersama mengatasi masalah yang dihadapi seperti permasalahan listrik, 

ketersediaan air bersih, macet, dll. 

Kota Samarinda dalam pengimplementasian smart city, bertujuan untuk 

mewujudkan visi misi kota tersebut baik dalam jangka waktu yang panjang 

ataupun menengah, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

Beberapa sasaran penerapan smart city ini yaitu sebagai berikut: 

1. Relokasi tepi SKM juga terlaksananya pengendalian banjir 

2. Peningkatan dalam distribusi air bersih juga kapasitasnya 

3. Dapat mencapai kondisi yang bersih, indah dan juga ramah 

lingkungan 

4. Tercapainya kondisi dimana pelayanan publik menjadi lebih 

berkualitas, terang-terangan, perhitungan juga tanpa korupsi 

5. Naiknya penghasilan juga kemampuan mengelola keuangan daerah 

secara lebih efisien, efektif, serta akuntabel 

6. Naiknya tingkat perekonomian lewat kontribusi dari UMKM dan 

koperasi, bidang pertanian, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, 

perkebunan, bidang peternakan dan perikanan, serta jasa dan usaha 

yang lain 

7. Naiknya tingkat perekonomian dalam bentuk investasi swasta juga 

pada pasar tradisional 

Berdasarkan penjelasan dari Rudolf Giffinger, Kota Cerdas dapat dibagi ke 

dalam 6 karakteristik pokok yang menjadi suatu dimensi serta memberikan 

gambaran mengenai kemampuan suatu kota dalam mengelola potensi dari kota 

tersebut untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami. 6 

karakteristik yang dimaksud dan sejalan dengan keadaan kota Samarinda 

yaitu: 

1. Smart Governance 

Yang mempunyai tujuan selaras dengan sebagian Agenda Prioritas 

kota Samarinda yakni:   

 Penguatan pembangunan wilayah juga pembiayaan dalam 

pembangunan daerah. 

 Meningkatkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.  
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Beberapa langkah untuk diambil dalam mewujudkan hal tersebut 

yaitu: 

1. Mendorong naiknya tingkat penataan kelembagaan, tata 

pelaksanaan pemerintahan dengan sifat akuntabel juga penataan 

struktur organisasi. 

2. Menaikkan tingkat kualitas pemberian layanan kepada publik, 

dengan kondisi yang bebas dari korupsi serta bersifat transparan 

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan terkait keuangan daerah 

dengan cara meningkatkan efisiensi juga efektifitasnya 

4. Mencapai manajemen PAD yang lebih baik untuk dapat 

mendukung pembiayaan pembangunan daerah 

 

2. Smart Branding 

Yang mempunyai tujuan selaras dengan sebagian Agenda Prioritas 

kota Samarinda yakni: 

 Pemberdayaan ekonomi yang merakyat untuk mengentaskan 

masalah kemiskinan masyarakat 

 Mencapai pengelolaan atau pengendalian bencana banjir yang 

lebih optimal 

 

Beberapa langkah untuk diambil dalam mewujudkan hal tersebut 

yaitu: 

1. Menata PKL serta divisi informal yang lain di area perdagangan. 

2. Memajukan UMKM juga kelembagaan koperasi aktif, dan peran 

dari bidang yang lain untuk mendukung ekonomi kerakyatan. 

3. Menyusun lokasi tepi Sungai Karang Mumus agar dapat 

mendukung realisasi konsep Waterfront City dan juga 

mendukung dalam pengendalian banjir  

4. Memudahkan terkait investasi, baik pelayanan ataupun dalam hal 

penyediaan sumber daya manusia di pasar kerja 

 

3. Smart Economy 
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Beberapa langkah untuk diambil dalam mewujudkan hal tersebut 

yaitu: 

1. Pembaharuan kondisi pasar yang tradisional ke dalam bentuk 

pasar yang lebih modern. 

2. Memudahkan terkait investasi, baik pelayanan ataupun dalam hal 

penyediaan sumber daya manusia di pasar kerja.  

3. Menata PKL serta divisi informal yang lain di area perdagangan. 

 

4. Smart Living 

Yang mempunyai tujuan selaras dengan sebagian Agenda Prioritas 

kota Samarinda yakni: 

 Menaikkan derajat kesehatan penduduk. 

 Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur, fasilitas, serta 

utilitas yang dapat menunjang kebutuhan dari bidang unggulan 

yang mempunyai daya saing juga berwawasan lingkungan. 

 

Beberapa langkah untuk diambil dalam mewujudkan hal tersebut 

yaitu: 

1. Tingkatkan selalu kualitas pemberian layanan kesehatan kepada 

setiap masyarakat. 

2. Menghapuskan narkoba melalui kerja sama dengan semua 

stakeholder juga masyarakat umum. 

3. Menambahkan sarpras perkotaan yang bersifat responsive 

terhadap gender, untuk dapat mendorong terwujudnya 

kemudahan dalam mobilitas masyarakat. 

 

5. Smart Society 

Yang mempunyai tujuan selaras dengan sebagian Agenda Prioritas 

kota Samarinda yakni: 

 Membentuk Sumber Daya Manusia yang bersifat Profesional, 

mempunyai karakter serta bersifat religious dengan 

mengembangkan sektor pendidikan. 
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 Melakukan pencegahan serta penanggulangan terhadap bencana 

dengan cara yang efektif. 

 Meningkatkan status seni dan budaya, kehidupan beragama, 

pemuda yang berperan dan berprestasi, masyarakat yang gemar 

olahraga, juga pemberdayaan SDM termasuk perempuan. 

 

Beberapa langkah untuk diambil dalam mewujudkan hal tersebut 

yaitu: 

1. Menaikkan tingkat mutu juga status keunggulan pendidikan 

formal ataupun yang tidak formal semenjak usia dini sampai 

dengan tingkat dasar. 

2. Pembaruan bangunan-bangunan sekolah menjadi lebih layak 

sesuai standar nasional. 

3. Mendukung peningkatan kualitas dari para santri yang berada di 

pesantren 

4. Melakukan pencegahan mitigasi bencana dengan lebih baik 

5. Menyediakan sarpras terkait mitigasi bencana 

6. Mengangkat kebudayaan dan juga seni yang berasal dari daerah 

 

6. Smart Environment 

Yang mempunyai tujuan selaras dengan sebagian Agenda Prioritas 

kota Samarinda yakni: 

 Peningkatan pengendalian banjir dengan lebih optimal. 

 Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur, fasilitas, serta 

utilitas yang dapat menunjang kebutuhan dari bidang unggulan 

yang mempunyai daya saing juga berwawasan lingkungan. 

  

Beberapa langkah untuk diambil dalam mewujudkan hal tersebut 

yaitu: 

1. Melakukan Pengurangan terhadap titik banjir, selain itu juga 

melakukan pengurangan waktu terkait lamanya genangan air 
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2. Menambahkan volume produksi air bersih, juga meningkatkan 

kualitas dari air bersih tersebut serta melakukan distribusi secara 

luas hingga dapat menjangkau setiap kawasan 

3. Membuatkan suatu ruang terbuka hijau khusus publik serta 

secara privat mengikuti RT/RW 

4. Pengelolaan terhadap sampah terus ditingkatkan dengan cara 

yang lebih modern, serta berkelanjutan 

5. Pengurangan dalam hal pencemaran lingkungan 

Dalam penerapan Kota Pintar Samarinda, dibuatlah beberapa rencana dalam 

hal pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung terwujudnya Smart 

City Samarinda, infrastruktur tersebut adalah sebagai berikut: 

1. DC (Data Center) 

2. NOC (Network Operation Control) 

3. Penggunaan Fiber Optic untuk backbone antar perangkat daerah 

4. Command and Operation Center Samarinda 

5. Samarinda Smart City Help Desk  

6. Akses Wi-Fi Publik ditambahkan  

Software yang dapat mendukung Kota Pintar dalam mendukung setiap 

prosesnya mulai dari tahapan rencana, pelaksanaan sampai dengan monitoring 

pembangunan, akan dikembangkan, diantaranya: 

1. Suatu aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi 

mengenai setiap aplikasi yang dikembangkan oleh pemkot, yaitu 

Dashboard Samarinda Smart City. 

2. Suatu Software yang berfungsi sebagai penghubung antar aplikasi 

sehingga dapat saling bertukar data, yaitu Application Programming 

Interface (API) Samarinda. 

3. Suatu tempat penyimpanan data yang menjadi pusat dan digunakan 

untuk data mining juga data analytic, yaitu Data Warehouse Pemkot 

Samarinda. 

4. Aplikasi yang dapat menjadi suatu media khusus untuk warga dapat 

berinteraksi dengan kelurahan, camat, dan pemkot, yaitu eWarga. 
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5. Aplikasi yang dapat menunjang layanan kependudukan, yaitu 

eKelurahan. 

6. Suatu aplikasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi darurat 

berbasis mobile, yaitu Panic Button. 

4.11 Kota Pintar Banyuasin 
Banyuasin merupakan suatu kabupaten dengan posisi yang secara geografis 

terletak antara 1,30° – 4,0° Lintang Selatan dan 104° 00’ – 105° 35’ Bujur 

Timur, dengan luas wilayah sebesar 1.183.299 Ha. Bupati Banyuasin melalui 

Kadiskominfo memperkenalkan Kabupaten Banyuasin sendiri sebagai salah 

satu kabupaten/kota di Indonesia yang mengarah kepada realisasi konsep kota 

pintar. Kota pintar merupakan suatu konsep perancangan kota agar dapat 

membantu setiap aktivitas masyarakat, terutama dalam hal meningkatkan 

efisiensi pengelolaan sumber daya, juga mempermudah masyarakat dalam 

mengakses informasi. Kabupaten Banyuasin sendiri, berupaya dalam 

menerapkan 8 aspek dari kota pintar, yakni smart healthcare, smart 

infrastructure, smart governance, smart mobility, smart technology, smart 

energy, smart citizen, dan smart building.  

Pada tahun 2018, Kabupaten Banyuasin dalam penerapan kota pintar sudah 

mengambil langkah berupa pengembangan Aplikasi Sembilang Smart City, 

yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses 

informasi yang dibutuhkan melalui berbagai fitur yang tersedia didalamnya. 

Berbagai fitur yang dimaksud tersebut yaitu seperti Fitur Pelayanan Umum, 

akses kepada informasi yang bersifat publik, informasi mengenai pelayanan di 

bidang pendidikan, kesehatan, informasi mengenai perhubungan, fitur untuk 

akses ke Banyuasin TV, fitur yang memberikan informasi mengenai perkiraan 

cuaca, penyediaan informasi tempat ibadah, informasi terkait kuliner, dll. 

Semua fitur tersebut dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat hanya 

melalui satu aplikasi saja. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk 

mengembangkan sistem informasi dengan input data di aplikasi Sembilang 

agar mempermudah layanan kepada masyarakat. Selain itu, aplikasi yang juga 

diluncurkan untuk mendukung jalannya konsep kota pintar tersebut adalah 

Ruang Sembilang. Terdapat juga layanan darurat center di 112. Serta aplikasi 

yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengikuti pemilihan umum 

dengan lebih mudah dan cepat, yaitu melalui aplikasi E-Voting. 
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Dalam perjalannya menerapkan konsep kota pintar ini, Banyuasin pernah 

dianugerahkan suatu penghargaan dengan tema Seven Outstanding Kategori 

Smart Cities, penghargaan ini diberikan dalam agenda Main Event 7 th 

Anniversary Tribun Sumsel pada tahun 2019. Dalam penyerahan penghargaan 

tersebut, diserahkan langsung oleh Gubernur Sumsel yang diterima langsung 

juga oleh Bupati Banyuasin. Penghargaan ini diberikan sebagai suatu bentuk 

apresiasi karena keberhasilan dari Kabupaten Banyuasin dalam 

mengimplementasikan dan mengambil manfaat dari teknologi canggih demi 

kepentingan masyarakat. Penghargaan tersebut dijadikan suatu tolak ukur oleh 

pemkab Banyuasin atas pencapaian mereka dalam menerapkan konsep 

pemberian layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dalam upaya mencapai smart city. Dengan penghargaan tersebut, 

pemerintah kabupaten menjadi lebih semangat untuk mencapai tujuan mereka 

dengan terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur teknologi 

informasi di kota tersebut. Selain kabupaten Banyuasin, juga terdapat 6 

penerima penghargaan lain yaitu Musi Banyuasin, OKUT, Prabumulih, Lahat, 

Pali, dan Muara Enim. 

Dengan berdasarkan komponen dalam pengembangan konsep smart city, 

kabupaten Banyuasin mempunyai sasarannya sendiri dalam penerapan di 

kabupaten tersebut, yaitu: 

1. Smart governance, dengan sasaran agar dapat menciptakan tata 

kelola juga penataan pamong pemerintahan yang lebih efisien, 

efektif, komunikatif, serta selalu meningkatkan kinerja dari birokrasi 

dengan mengandalkan inovasi dan pengadaptasian teknologi yang 

terpadu, tujuan utama dari sasaran tersebut yaitu agar dapat mencapai 

kualitas pelayanan publik yang lebih baik, mencapai manajemen 

birokrasi yang lebih efisien, mendorong masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam menyusun arah pembangunan serta kebijakan-

kebijakan dari pemerintah itu sendiri. 

2. Smart Branding, dengan sasarannya yaitu meningkatkan daya saing 

daerah tersebut melalui tata kota juga dengan memasarkan potensi 

daerah dalam ruang lingkup nasional, lokal atau bahkan secara 

internasional. 
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3. Smart Economy, dengan sasaran untuk menciptakan suatu ekosistem 

industri yang berdaya saing, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 

serta membangun suatu ekosistem dalam bidang transaksi keuangan. 

4. Smart Living, dengan sasaran agar dapat menciptakan kondisi 

lingkungan sebagai suatu tempat tinggal yang nyaman, layak, serta 

efisien.  

5. Smart Society, dengan sasaran agar dapat menciptakan ekosistem 

sosioteknis masyarakat yang manusiawi juga bersifat dinamis, dalam 

kehidupannya secara langsung ataupun di dunia maya, agar 

mendorong terbentuknya kehidupan masyarakat yang komunikatif, 

produktif, juga pandai berkomunikasi dengan tetap dalam kondisi 

literasi digital yang tinggi. 

4.12 Kota Pintar Jambi 
Kota Jambi merupakan salah satu kota di Indonesia yang sekaligus menjadi 

Ibu Kota Provinsi Jambi. Terdapat sungai dengan nama Batanghari yang 

membelah kota ini, kedua daerah terpisah oleh sungai ini terhubung oleh 

jembatan Aur Duri. Kota jambi tercatat dengan luas sekitar 205,38 km² di 

tahun 2019. Kota Jambi dibangun dengan komitmen yang tinggi dalam 

mencapai kota yang maju, sejahtera, tertib, inovatif, nyaman dan juga aman. 

Kemudian komitmen tersebut semakin terdorong dengan deklarasi kota 

tersebut yang akan mengarah kepada konsep Smart City. Hingga arah juga 

kebijakan dari kota ini menyasar kepada setiap aspek yang diperlukan untuk 

menjadi pondasi dari sebuah kota pintar secara utuh. Berbagai terobosan 

dikeluarkan dari kota Jambi, diantaranya yaitu Kota Jambi menjadi tempat 

pertama di Pulau Sumatera yang mempunyai suatu ruang City Operation 

Centre secara terpadu. Di tempat tersebut, setiap fungsi pengendalian dan 

monitoring kota terhubung dengan tiap fungsi control yang lain. Sehingga 

dapat dilakukan pemantauan lalu lintas, pengawasan layanan pengaduan 

masyarakat berupa aplikasi SiKesal, juga berbagai fungsi lainnya yang 

berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Selain itu, kota Jambi juga 

menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement atau bisa disebut sebagai 

tilang elektronik mengikuti kota Jakarta yang sudah lebih dulu menerapkan hal 

tersebut. 
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Pemkot Kota Jambi telah menerima berbagai penghargaan juga apresiasi 

terkait dengan dedikasi juga kesungguhan dari pihak pemerintah kota serta 

apresiasi terhadap kepemimpinan di Kota Jambi. Di era digitalisasi ini, Jambi 

juga telah siap dalam menerapkan dinamika yang baru, dengan 

mempersiapkan berbagai inovasi, dan aksi yang nyata terkait penerapan 

inovasi tersebut di bidang Teknologi Informasi. Tren baru seperti Big Data, 

Internet of Thing, Cloud Computing, dll terus dikembangkan oleh pemkot 

Jambi dengan melalui beberapa program kerja dan penyelarasan kebijakan. 

Beberapa Langkah yang dilakukan oleh Pemkot Jambi (dalam Jambi, 2019) 

untuk menyambut era Smart City, yaitu sebagai berikut:  

1. Mendukung terciptanya masyarakat peduli lingkungan, di tahun 2019 

pemkot Jambi sudah mulai menerapkan beberapa kebijakan terkait 

dengan kepedulian terhadap lingkungan. Seperti pelarangan 

penggunaan kantong plastik yang tidak dapat diurai, untuk 

mengurangi semakin banyak nya sampah plastik di kota tersebut. 

Konsumen juga diajak untuk membawa wadah belanjaan mereka 

sendiri dari rumah, atau berkreasi dalam membuat wadah untuk 

masing-masing konsumen. 

2. Penanggulangan terhadap kemiskinan, pemerintah kota Jambi telah 

membangun inovasi-inovasi yang dapat memberikan dukungan 

terhadap kinerja organisasi perangkat daerah sehingga berhasil 

melakukan penanggulangan kemiskinan di daerah perkotaan. Inovasi 

yang dimaksud yaitu seperti program kerja Kampung Bantar (Bersih, 

Aman dan Pintar), serta Bangkit Berdaya (Bangun Kelurahan secara 

Intensif Berasaskan Swadaya), yang masuk ke dalam jajaran top 30 

inovasi dunia dan mampu meraih award di ajang IOPD Recognition 

Awards yang dilaksanakan di Montreal Kanada (2017). Selain itu 

pada tahun 2018, kota Jambi juga meraih penghargaan pertama dalam 

agenda Penanggulangan Kemiskinan tingkat Provinsi Jambi, dalam 

kategori Program Inovasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. 

3. Keseriusannya dalam menata pasar, sebagai kota yang sudah 

diproyeksikan sebagai suatu kota dengan landasan perdagangan dan 

jasa, fasilitas yang dapat menjadi pendorong hal tersebut diwujudkan 

terus di perbaharui dan ditambahkan. Salah satu contoh tindakan 
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yang diambil yaitu pembangunan Pasar Baru Talang Banjar yang 

telah selesai pada tahun 2018. 

4. Objek Wisata Unggulan Kota Jambi, Danau Sipin. Objek wisata ini 

akan menjadi wisata air yang menerapkan konsep wisata modern 

digabung dengan kearifan lokal. Dalam perencanaan pembangunan 

danau ini nantinya akan terdapat jogging track, air mancur, perahu 

bebek, water sport, dll. 

5. Membuat Kampung Pelangi, pemkot melakukan pengecatan untuk 

setiap perumahan yang berlokasi di pinggiran Danau Sipin, dengan 

warna yang beragam untuk menambah daya tarik pengunjung atau 

wisatawan. 

Kota Jambi juga pernah menjadi salah satu undangan untuk mengikuti suatu 

forum dengan tajuk Indonesia-Australia Smart City Forum, yang dihadiri 

perwakilan dari Australia, Dewan Smart City Australia, Selandia Baru, juga 

beberapa pebisnis dari Australia. Dalam forum tersebut, kota Jambi diberikan 

kesempatan untuk menyampaikan presentasinya dalam penerapan kota pintar 

di Indonesia. Menteri perdagangan Australia sendiri menyebutkan bahwa 

Indonesia mempunyai peluang pasar yang besar terkhusus di bidang kota 

pintar, terdapat cukup banyak organisasi dari Australia yang ingin menjalin 

kemitraan strategis di Indonesia. Sehingga forum tersebut diselenggarakan 

salah satunya agar dapat membangun kerjasama bisnis antara kedua negara ini. 

Dalam presentasinya di forum tersebut, wali kota Jambi menyampaikan bahwa 

kota Jambi juga menghadapi tantangan yang sama dengan kota-kota lain di 

Indonesia, seperti tingkat populasi yang terus naik, transportasi yang kurang 

memadai, ataupun pelayanan yang kurang berkualitas, selain itu, kota Jambi 

juga mempunyai status keuangan yang terbatas, untuk itu, mereka berupaya 

untuk menghadapi tantangan tersebut dengan menjalin partisipasi dari banyak 

pemangku kepentingan dalam mewujudkan kota pintar. Dalam 

pengembangannya, pemerintah melakukan pendekatan kewirausahaan. 

Dengan konsep dasar ke efisiensian dalam pengaturan anggaran untuk 

melayani publik dengan efektif. Aspek yang didepankan oleh kota Jambi 

dalam penerapan smart city ini yaitu Kepemimpinan, visi misi kota Jambi juga 

telah diselaraskan agar dapat mendukung kota pintar, kota ini juga telah 

menerapkan beberapa kebijakan untuk mendukung implementasi dari kota 

pintar itu sendiri. Pemkot Jambi juga percaya bahwa inovasi itu harus secara 
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dua arah, dalam artian melibatkan masyarakat untuk mengadaptasi inovasi 

tersebut, sehingga bersifat dari masyarakat dan untuk masyarakat. 

Dengan penyelenggaraan forum ini, wali kota Jambi dapat memperoleh 

manfaat yang baik, terutama dalam hal penguatan jaringan serta peluang 

investasi kota Jambi. 

4.13 Kota Pintar Tomohon 
Kota Tomohon menjadi salah satu kota yang dicanangkan pemerintah pusat 

sebagai suatu daerah yang diberikan arahan untuk mengembangkan dan 

menerapkan suatu konsep kota pintar. Kota ini secara geografis berlokasi di 

sudut utara di pulau Sulawesi. Dalam acara dengan nama Indonesia Smart City 

Summit 2017, kota Tomohon ikut dalam penandatanganan MoU tentang 

program kota pintar. Wali kota Tomohon ketika itu, merasa bersyukur atas 

masuknya kota tersebut dalam Gerakan Menuju 100 Smart City di Indonesia, 

ia berharap dengan program tersebut dapat meningkatkan pemberdayaan 

Sumber Daya dengan lebih baik dan sehingga dapat bertahan. Kota Tomohon 

mempunyai bermacam keragaman, dan mempunyai cara uniknya sendiri 

dalam penerapan kota pintar. 

Beberapa Langkah yang dilakukan oleh Pemkot Tomohon (dalam Kota 

Tomohon, n.d.) untuk menerapkan Smart City, yaitu sebagai berikut:  

1. Komponen Pemerintah Pintar, pemerintah telah mengambil langkah 

dalam bidang ini yaitu dalam penerapan aplikasi yang mampu 

mendukung kegiatan operasional pemerintahan, seperti SIMDA 

Barang Milik Daerah, e-Budgeting, Sisfo Kepegawaian, Command 

Center Tomohon Tangguh, dll 

2. Komponen Pemasaran Pintar, komponen ini yang disebut juga 

sebagai Smart Branding, telah digerakkan dengan berdirinya Objek 

Wisata seperti Bukit Do’a Kelong, Pasar Ekstrim, dll. Berdirinya 

Menara Alfa Omega, Industri Rumah Panggung Woloan serta dengan 

diadakannya Tournament International Flower Festival (TIFF) 

sebagai kegiatan rutin tiap tahunnya. 

3. Komponen Ekonomi Pintar, langkah yang dilakukan pemerintah di 

bidang ini yakni dengan memberikan fasilitas-fasilitas untuk para 

pelaku UKM ke bawah dalam bentuk suatu pelatihan, selain itu juga 



100 Smart Government 

 

dengan memberikan modal usaha sehingga dapat mendorong tingkat 

produksi yang telah masuk dalam pasar nasional. 

4. Komponen Hidup Cerdas, program yang dilakukan dalam bidang ini 

dapat diperhatikan pada Peserta yang mengikuti Jaminan Kesehatan 

meningkat, diadakannya suatu penyuluhan mengenai bagaimana 

mengendalikan penyakit yang menular, berupaya dalam 

mempromosikan Perbaikan Gizi, dibangunnya Jalur Hijau Kota, dll. 

5. Komponen Masyarakat/Sosial Pintar, dalam penerapannya di bidang 

smart society ini, pemerintah kota membuat dan merilis aplikasi CAT 

(Citizen Assurance Tomohon) sebagai sebuah inovasi Kepala 

Diskominfo Daerah untuk Kota Tomohon, agar meningkatkan 

kenyamanan masyarakat lokal ataupun pengunjung wisata. Di kota 

ini, masyarakat dengan etnis dan agama yang berbeda sudah dapat 

hidup bersama-sama dengan kondisi yang damai dan aman. 

Contohnya yaitu masyarakat yang beragama Kristen akan menjaga 

sekitaran Masjid juga di Lapangan ketika sedang dilaksanakan Shalat 

Idul Fitri, begitu juga sebaliknya. Karena hal itu, kota ini 

dianugerahkan suatu penghargaan Harmony Award dari Negara 

untuk Kota Tomohon. 

6. Komponen Lingkungan Pintar, dalam bidang ini pemerintah juga 

menjalankan program-program yang mendukung untuk terwujudnya 

kota cerdas, seperti pembuatan berbagai taman kota, melakukan 

rehabilitasi hutan, serta program yang diterapkan di sepanjang jalan 

raya, yaitu pembuatan Vertical Garden. Suatu inovasi juga 

diwujudkan pemerintah yaitu berupa aplikasi dari Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup, dengan nama Soulmate (Solusi Lapak Sampah 

Terintegrasi). 

4.14 Kota Pintar Mimika 
Mimika, merupakan salah satu kabupaten yang berlokasi di provinsi Papua, 

Indonesia. Dengan Ibu Kota nya yaitu Timika. Di daerah kabupaten Mimika, 

terdapat kecamatan Kecamatan Tembagapura, lokasi dimana tambang emas 

terbesar yang dimiliki oleh PT. Freeport Indonesia berada. Kabupaten Mimika 
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ini sendiri terpilih menjadi salah satu dari 25 kota/kabupaten yang berada di 

Indonesia sebagai daerah yang didukung untuk melakukan 

pengimplementasian dari program Gerakan Menuju 100 Smart City. 

Setelah pemilihan tersebut, Kabupaten Mimika melalui Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika memulai pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk 

melakukan penyusunan Masterplan Mimika Smart City. Bimtek tersebut 

dilaksanakan 4 kali, dan dihadiri oleh 200an orang peserta yang merupakan 

perwakilan dari tiap-tiap SKPD. Selain peserta, juga terdapat pembimbing, 

yaitu sebanyak 5 orang, yang merupakan orang khusus yang diberikan tugas 

oleh Kemenkominfo dalam memberikan bimbingan, sehingga dapat 

menghasilkan suatu Masterplan juga aplikasi AKAI Meno. 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dalam menerapkan program 

Smart City, telah mempersiapkan 3 buah quick win, yang merupakan hasil dari 

3 kali Bimbingan Teknis yang telah digelar. 3 Quick Win yang dimaksud 

tersebut (dalam Bisnis.com, 2017), yaitu sebagai berikut:  

1. Integrasi Data Kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dari distrik, yang dapat membantu masyarakat dalam 

mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan sehingga 

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus data 

tersebut dan mencapai pelayanan yang bersifat prima kepada 

masyarakat, hal ini dilakukan melalui Sistem Kependudukan 

Terintegrasi (tahap 1). 

2. Melakukan pengembangan terhadap Tas Khas Papua yang disebut 

Noken, sebagai suatu potensi daerah yang mempunyai daya saing 

global. 

3. Menerapkan suatu sistem yang dapat menyampaikan aspirasi juga 

harapan dari masyarakat sehingga dapat di capai oleh pemerintahan, 

juga sebaliknya pemerintah dapat mengirimkan informasi mengenai 

berbagai hal kepada masyarakat melalui sistem tersebut, hal ini 

diwujudkan dengen menerapkan aplikasi e-partisipation. 

Dalam perjalanan penerapan kota pintar, salah satu langkah besar yang 

dilakukan oleh Mimika yaitu pembangunan MCC atau Mimika Command 

Center dibantu oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT, Lintasarta. 

Dengan pembangunan MCC sendiri menjadikannya sebagai Command Center 
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pertama yang ada di Papua. MCC dibangun dengan tujuan agar dapat 

membantu perkembangan dari Ibu Kota Kabupaten ini, yaitu Kota Timika. 

Perusahaan Lintasarta dikatakan memberikan dukungan penuhnya dalam 

mendukung penerapan kota pintar di Indonesia, karena selain memberikan 

bantuan, hal ini juga sejalan dengan tagline perusahaan tersebut yaitu 

Lintasarta Empowering Your Future, yang dapat diartikan sebagai suatu 

perusahaan yang memberikan dorongan terhadap kemajuan bangsa untuk 

mencapai masa depan lebih baik lagi. Selain Command Center, juga dipasang 

CCTV pada beberapa titik lampu lalu lintas, serta pemasangan 2 buah lagi 

pada Kantor Pusat Pemerintahan Timika, jaringan komunikasi yang 

menyatukan 34 OPD dalam satu hubungan, Video Conference untuk 

berkomunikasi dengan OPD dan distrik, menyewa Bandwidth Internet yang di 

fokuskan pada Data Center Kominfo juga MCC, dan juga sebuah platform 

untuk menyatukan tiap-tiap aplikasi OPD ke dalam satu layar di MCC. 

Dengan adanya beberap fasilitas tersebut, diharapkan agar dapat menurunkan 

tingkat pelanggaran hukum juga tingkat kriminalitas di Kantor Pemerintah 

Pusat serta di jalan raya, terutama pada Kota Timika. Selain itu, dengan adanya 

MCC, diharapkan juga akan dapat membantu pihak kepolisian untuk 

melakukan pelacakan data dari pelaku kriminal pada jalan raya karena nomor 

polisi atau plat kendaraan yang digunakan dapat di deteksi oleh sistem IVA 

(Intelligence Video Analytic) yang terhubung secara langsung dengan sistem 

SAMSAT. 

4.15 Kota Pintar Pelalawan 
Kabupaten Pelalawan berlokasi di Provinsi Riau, dengan Ibu Kota nya yaitu 

Pangkalan Kerinci. Sejak kabupaten Pelalawan terpilih sebagai satu diantara 

25 kabupaten/kota lainnya dalam Gerakan 100 Smart City, Pemerintah 

Kabupaten Pelalawan menanggapi hal tersebut dengan tekat yang kuat, dalam 

menjalankan konsep Smart City, yaitu dengan melakukan penyusunan Master 

Plan yang mengintegrasikan nilai-nilai kota pintar, seperti: 

1.  Smart Governance 

Beberapa poin mengenai pemerintah pintar yang dapat menjadi 

gambaran penting antara lain:   

 Pemerintah yang dapat memberikan informasi secara terbuka 

kepada masyarakat umum, terutama informasi terkait rencana 

pembangunan, informasi ini dapat dipublikasikan oleh 
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pemerintah melalui berbagai media informasi sebagai wujud dari 

tanggung jawab pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. 

 Membangun kota mandiri, dalam artian pemerintah dapat 

menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan 

sumber daya yang ada. Masyarakat juga dapat menikmati setiap 

fasilitas yang dimiliki oleh suatu kota dengan mudah. Selain 

memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, pemerintah yang 

pintar juga harus dapat meminimalisir terjadinya kendala 

terhadap berbagai rencana kota tersebut. Sehingga, secara 

sederhana kota mandiri yang dimaksud yaitu suatu kota yang 

dapat membiayai kebutuhan kota tersebut melalui potensi yang 

ada di kota tersebut juga dengan menjalin relasi bersama daerah 

sekitar. 

 

2.  Smart Culture 

Selain dapat memanfaatkan berbagai teknologi terbaru, suatu kota 

yang pintar juga harus dapat mempertahankan suatu ciri yang khas 

dari kota tersebut serta mempertahankan jati diri nya. 

 

3.  Smart Branding 

Yang dimaksud Smart Branding yaitu dapat membangun identitas 

dari suatu kota sehingga orang-orang yang mendengar mengenai kota 

tersebut dapat membayangkan keadaan ataupun wajah dari kota itu 

dengan baik. Smart Branding dapat dicapai melalui tata kota yang 

baik, penyebaran informasi mengenai pengenalan kota, dll. 

 

4.  Smart Economy 

Pengelolaan perekonomian cerdas, dilakukan agar dapat mewujudkan 

ekosistem perekonomian yang dapat beradaptasi dan mampu 

memenuhi tantangan di Era Disrupsi Ekonomi, yakni suatu masa 

dimana masyarakat mulai beralih dari kegiatan ekonomi yang 

tradisional memanfaatkan transaksi secara langsung menjadi suatu 

kegiatan yang dilakukan secara online melalui dunia maya.  
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5.  Smart Living 

Suatu Konsep dimana berbagai alat-alat elektronik dan juga peralatan 

kerja, serta pencahayaan dalam suatu ruang kerja/kantor saling 

terintegrasi atau terhubung sehingga memberikan kenyamanan, 

meningkatkan keamanan, serta dapat menjadi lebih efektif dan lebih 

efisien. 

 

6.  Smart Environment 

Suatu bentuk tata kelola lingkungan cerdas, yang diwujudkan dengan 

memberikan perhatian terhadap lingkungan hidup seperti 

memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, sehingga 

lingkungan menjadi lebih nyaman dengan mengandalkan suatu 

teknologi sebagai pendorong dari hal tersebut. 

Pemerintah Pelalawan, melakukan evaluasi dan juga pembenahan dengan 

melalui Diskominfo, evaluasi dan pembenahan tersebut diutamakan yang 

mengenai berbagai inovasi, terkhususnya dalam meningkatkan pelayanan 

antara OPD, juga pelayanan antara pemerintah kepada masyarakat. Bahkan, 

Bupati Pelalawan memberikan suatu kebijakan dimana setiap perangkat daerah 

mesti mempunyai satu pelayanan umum unggulan. Pada tahun 2018, konsep 

kota pintar dilaksanakan dengan serius melalui koordinasi semua program 

yang ada pada OPD Pelalawan, setelah itu Kementerian Kominfo melakukan 

evaluasi terhadap pelaksanaannya, berdasarkan evaluasi tersebut dikatakan 

bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan pedoman konsep kota pintar. 

Secara lebih rinci, hasil evaluasi tersebut (dalam Manurung, 2019) dapat 

dikatakan sesuai karena beberapa hal seperti berikut:  

1. Di bidang Smart Governance, tersedia siMaya yang merupakan 

suatu program surat elektronik yang dijalankan oleh Bappeda, 

kemudian terdapat Sipolan (Sistem Perizinan Online) yang diubah 

menjadi 2 program yaitu OSS (Online Single Submission) dan 

SiCantik. Selain itu, juga terdapat pengembangan dari Sistem 

Penganggaran oleh BPKAD, pengembangan Sisfo Kepegawaian 

oleh BKP2D, pengembangan sistem JDIH oleh Bagian Hukum 

Setda, LPSE yang pernah meraih Penghargaan dalam Nasional 

Procurement Award 2018, layanan online Pengujian Kendaraan 
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Roda 2, serta Perolehan Juara 3 Nasional dengan adanya Website 

Dinas Pertanian Ketahanan Pangan. 

2. Di bidang Smart Branding, tersedia sebuah aplikasi dengan nama 

Pesona Pelalawan pada Playstore, kemudian terbangunnya suatu 

komunitas yang peduli terhadap wisata sehingga berkontribusi dalam 

menjaga ketertiban serta keamanan tempat wisata, komunitas ini 

diantaranya yaitu BRC (Bono River Community) dan Badan 

Penyelamat Wisata Air (Balaswita). 

3. Di bidang Smart Economy, terdapat Bumdes atau Badan Usaha Milik 

Desa, dimana Badan ini mengimplementasikan penggunaan aplikasi 

Simkedes, kemudian meningkatnya keterampilan kejuruan tenaga 

kerja produktif, serta dengan tersedianya suatu layanan pajak yang 

dapat diakses secara online, layanan ini bekerjasama dengan Bank 

Rakyat Indonesia. 

4. Di bidang Smart Living, sudah terdapat suatu e-health, yang 

merupakan layanan kesehatan dengan basis elektronik, kemudian 

terdapat sebuah aktivitas memberikan pembinaan PHBS Rumah 

Tangga, terdapat juga suatu kegiatan monitoring kesehatan makanan 

industri rumah tangga, dan pengendalian terhadap keamanan 

makanan tersebut. Selain itu, terdapat penyediaan moda transportasi 

air, serta sebuah program unggulan dari Pelalawan yaitu menjadi 

Kabupaten Layak Anak. 

5. Di bidang Smart Society, tengah dikembangkan sebuah Perpustakaan 

berbasis Elektronik oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Pelalawan, 

penyediaan suatu perpustakaan keliling dan terapung, juga 

penyediaan car free day, serta dengan terbentuknya komunitas-

komunitas dalam berbagai olahraga ataupun hobi. 

6. Di bidang Smart Environment, telah dilaksanakan suatu penataan dan 

juuga penegakan terkait hukum lingkungan, dijalankannya suatu 

sistem untuk dapat memberikan pengaduan kasus lingkungan secara 

online, dilaksanakannya Sigemas yaitu Sistem Gemar Menabung 

Sampah. 
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4.16 Kota Pintar Siak 
Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau, dengan Ibu 

kotanya yaitu Siak Sri Indrapura. Dalam penerapan konsep Kota Pintar, 

Berdasarkan artikel berita (dalam Hidayat, 2020) Lintasarta selaku perusahaan 

di bidang IT turut memberikan dukungannya kepada kabupaten Siak, beserta 

kota/kabupaten lainnya di Indonesia. Untuk kabupaten Siak sendiri, Lintasarta 

berkontribusi kepada Pemerintah Kabupaten tersebut berupa Smart City 

Platform, Akses Internet, Smart Tourism, dan juga CCTV yang terhubung 

langsung kepada aplikasi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahap 

awal, Pemkab Siak berfokus kepada integrasi data kedalam suatu platform 

yang diberi nama SKota Data, selain itu, mereka juga mengembangkan sektor 

pariwisata dengan melalui pembuatan aplikasi berbasis mobile, yaitu Smart 

Tourism untuk platform Android. 

Dengan pengembangan Konsep Kota Pintar ini, sehingga dapat mendukung 

dalam mendapatkan keputusan strategis juga mendukung dalam penyusunan 

program berkelanjutan dari Pemkab Siak itu sendiri, seperti dalam hal 

pengembangan potensi wisata, penyelenggaraan event, pemantauan limbah di 

sungai, pengawasan dan tindakan jaga-jaga untuk kebakaran lahan, dengan 

ditunjang oleh data-data elektronik dan berbasis IoT. Pihak Lintasarta 

menjelaskan bahwa SKota Data dapat menjadi solusi untuk suatu kota dalam 

membantu pemerintahan untuk dapat memberikan pelayanan berbasis smart 

city dengan cara yang terbaik kepada masyarakat. SKota Data memberikan 

solusinya secara menyeluruh yang dibagi ke dalam tahapan perencanaan, 

penerapan, hingga sosialisasi kepada penduduk.  

Pemerintah Siak, dalam perjalanannya mengembangkan konsep smart city, 

juga pernah menjalin kerja sama dengan Kota Tangerang, dan mengunjungi 

Balaikota Tangerang untuk melihat secara langsung Living Room, dan juga 

penerapan program kota pintar pada Kota Tangerang dalam mendukung 

kebutuhan pelayanan publik. Dalam menindaklanjuti kerja sama tersebut 

kedua belah pihak sepakat untuk memberikan tanda tangan dalam MoU terkait 

kerja sama transfer pengalaman dan pengetahuan, tentang bagaimana 

menyelenggarakan pemerintahan juga memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Pada tahun 2019, tepatnya di bulan Mei, pemerintah kabupaten Siak, melalui 

Diskominfo melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program-program yang 

diterapkan untuk mendukung penerapan konsep smart city. Hasil dari evaluasi 
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tersebut menyatakan bahwa penerapan program-program sudah berjalan cukup 

baik, seperti aplikasi pelayanan yang memberikan kemudahan kepada 

masyarakat, baik dalam kepengurusan ataupun dalam hal mendapat informasi 

seperti mmelalui e-Pesona Siak dari Dinas Pariwisata. Dari aplikasi tersebut, 

masyarakat dapat menerima berbagai informasi seputar kepariwisataan 

Kabupaten Siak, karena dilengkapi oleh berbagai fitur pencarian seperti 

akomodasi, kuliner, hotel, souvenir ataupun destinasi wisata yang lain di luar 

daripada Kota Siak. Aplikasi diharapkan akan terus dikembangkan sehingga 

semakin menjadi lebih baik lagi. Selain Dinas Pariwisata, terdapat aplikasi e-

Planning dan e-Budgetting dari Bappeda (Badan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah) dan juga BKD (Badan Kepegawaian Daerah). 

4.17 Kota Pintar Tangerang 
Kota Tangerang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang sudah 

secara terarah dan fokus menerapkan konsep kota pintar. Ketika daerah lain 

masih dalam tahapan menyusun konsep kota pintar, Kota Tangerang sudah 

lebih dahulu mengambil langkah, karena penerapan kota pintar sudah dimulai 

sejak tahun 2010, dan secara konsisten terus dikembangkan dan menciptakan 

berbagai inovasi teknologi terbaru. Hal ini ditandai dengan sudah terdapatnya 

174 aplikasi, pembuatan ruang kendali Tangerang LIVE Room, dan juga 

dengan adanya suatu portal Tangerang LIVE untuk memberikan kemudahan 

dalam kinerja birokrasi serta dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat. 

Penerapan konsep kota pintar kepada Kota Tangerang dimulai dengan 

mengintegrasikan tiap-tiap aplikasi pelayanan yang sebelumnya sudah 

dibangun, kemudian pemerintah kota melakukan peningkatan dalam sektor 

pelayanan publik, lalu kemudian barulah pemkot Tangerang memanfaatkan 

teknologi geospasial dengan tujuan agar dapat membuat pelayanan publik 

tersebut tepat sasaran, teknologi tersebut dipilih karena dapat melacak setiap 

kondisi dan juga kebutuhan yang ada di lapangan, sehingga kebutuhan tersebut 

dapat diukur dengan lebih efisien dan efektif (Churry, 2019). 

174 aplikasi yang sudah ada, terdiri dari 111 aplikasi layanan publik serta 

sisanya merupakan aplikasi manajemen pemerintahan. Dengan adanya portal 

aplikasi Tangerang LIVE (yang merupakan singkatan dari Liveable, Investable, 

Visitable, E-City), masyarakat diberikan kemudahan dalam mengakses setiap 

aplikasi yang terkait dengan pelayanan masyarakat cukup dalam satu aplikasi 

di ponsel pintar mereka. Contoh aplikasi yang dapat diakses dari portal 

Tangerang LIVE tersebut seperti E-Paper, Saba Kota, LAKSA, dll. Dengan 



108 Smart Government 

 

berhasilnya Kota Tangerang dalam menerapkan konsep kota pintar melalui 

langkah tersebut, membuat Pemerintah Daerah yang lain tertarik untuk dapat 

mengadopsi pemanfaatan Smart City milik Kota Tangerang pada daerah 

masing-masing, sehingga tercatat sudah terdapat lebih dari 30 pemerintah 

daerah yang turut menjalin kerja sama dalam pengadopsian tersebut. 

Pemerintah Kota Tangerang sendiri bersemangat dalam melakukan kerja sama 

dengan pemerintah daerah yang lain untuk dapat membangun negeri bersama-

sama, sehingga Pemerintah Daerah Kota Tangerang mempersilahkan untuk 

daerah lain yang ingin ikut bekerja sama untuk mengadopsi aplikasi milik 

Kota Tangerang. Daerah lain dapat melakukan pengadopsian aplikasi Smart 

City Tangerang tersebut tanpa memerlukan biaya, bahkan Pemerintah Kota 

Tangerang juga memberikan pendampingan untuk Pemerintah Kota daerah 

lain yang melakukan pengadopsian tersebut. 

Dalam perjalanannya mengembangkan konsep kota pintar tersebut, Kota 

Tangerang meraih berbagai penghargaan dari Skala Nasional bahkan 

Internasional, seperti penghargaan dari Kantor Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni Penghargaan Top 99 Inovasi 

Pelayanan Publik. Berbagai pencapaian oleh Kota Tangerang ini membuat 

banyak pihak, dari Pemerintahan, Perguruan Tinggi maupun Pihak Swasta 

berkunjung serta belajar dari Kota Tangerang mengenai penerapan konsep 

Smart City ini. Dengan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh Kota 

Tangerang, mengantarkan kota tersebut untuk terpilih menjadi salah satu dari 

25 Kabupaten/Kota dalam Gerakan 100 Smart City Indonesia. 

Untuk kedepannya, penerapan konsep kota pintar tersebut akan terus 

dijalankan sehingga dapat menjadi kota yang mampu memantau setiap 

masalah secara real-time dengan berbagai teknologi dan inovasi berbasis 

sensor yang telah dikembangkan, terwujudnya Pemerintahan yang bersifat 

Smart dengan tersedianya berbagai aplikasi yang dapat membuat kinerja 

pemerintahan menjadi lebih efisien, sehingga masyarakat akan mengikuti dan 

menjadi lebih mandiri serta kreatif. 

4.18 Kota Pintar Tangerang Selatan 
Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu Kota yang berlokasi di Provinsi 

Banten dan sudah memenuhi kriteria sebagai suatu kota yang bertaraf 

Internasional. Setelah awal peresmian kota ini, yaitu pada tanggal 26 

November 2008, pemerintah kota tersebut mempunyai tahapan perencanaan 
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pembangunan yang tergolong baik, yang hasil kerja keras pemerintah tersebut 

dapat dilihat pada bidang pendidikan, kesehatan, maupun di bidang 

infrastruktur. Kota Tangerang Selatan sendiri sudah mengusung konsep kota 

pintar dalam perencanaan pembangunannya, sehingga tidak dapat diwujudkan 

dengan mudah karena harus meliputi beberapa hal, seperti infrastruktur yang 

saling berhubungan dan terintegrasi agar dapat menunjang mobilitas 

masyarakat, kemudian memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, kemudahan 

masyarakat untuk dapat menikmati pendidikan yang layak, serta kondisi 

lingkungan hidup yang sehat dan juga aman agar dapat dinikmati oleh 

masyarakat dengan nyaman, dll.  

Beberapa unsur dari Kota Pintar juga telah dipenuhi oleh Kota Tangerang 

Selatan, seperti Smart People, Smart Economy, Smart Government, Smart 

Living, Smart Live, Smart Mobility. Sehingga dapat memberikan manfaat 

kepada masyarakat dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, 

meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi pengalokasian sumber daya 

daerah, mengurangi kesenjangan di dalam masyarakat, meningkatkan 

keikutsertaan publik dalam berpendapat, pengurusan dokumen yang mudah 

dan cepat, transportasi lebih baik dalam menunjang mobilitas masyarakat, dll. 

Beberapa karakteristik lain yang telah dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan 

dalam prosesnya menuju Kota Pintar (dalam Flo, 2020), diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengurusan Dokumen sudah dapat dilaksanakan secara online 

sehingga membantu masyarakat untuk dapat mengurus dokumen 

mereka dengan lebih cepat dan lebih efektif. 

2. Dari sisi kesehatan, masyarakat cukup dengan menunjukkan KTP 

untuk mendapat pelayanan kesehatan, sehingga tidak memakan 

banyak waktu untuk pengurusan administrasi. 

3. Infrastruktur di Kota Tangerang Selatan sudah saling terkoneksi 

sehingga dapat memberikan kemudahan dalam hal mobilitas 

masyarakat. 

4. Dalam hal pendidikan, di Kota Tangerang Selatan sudah dibebaskan 

dan tidak dipungut biaya lagi. 

5. Dll. 

Pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri membuat target akan menjadi 

Smart City pada tahun 2021, untuk meningkatkan pelayanan kepada 
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masyarakat, maka pemerintah kota berupaya mewujudkan target tersebut 

dengan membangun aplikasi di hampir tiap dinas yang saling terhubung yang 

memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu 

aplikasi SIARAN (Sistem Aplikasi Pelaporan dan Penugasan), yaitu sebuah 

aplikasi untuk masyarakat agar dapat memberikan pengaduan nya dengan 

lebih mudah dan cepat, dimana tercatat dalam sebulan bisa lebih dari 100 

aduan yang diterima, terutama mengenai penerangan jalan, sampah dan 

kemacetan. Selain itu, pemkot juga memasang 100 CCTV yang ditempatkan 

pada tempat yang strategis dan juga rawan kejahatan. Monitoring CCTV 

tersebut dilakukan untuk mengawasi keamanan pada fasilitas umum dan juga 

pada tiap-tiap persimpangan jalan. Kemudian, pemerintah kota akan 

menambahkan lebih banyak lagi jaringan internet gratis yang dapat diakses 

publik, terutama pada tempat seperti puskesmas, sekolah dan taman kota. 

Selain bergerak secara mandiri, pemerintah kota juga turut melibatkan 

masyarakat agar dapat mendukung sistem kota pintar tersebut.  

Terdapat hambatan dalam mewujudkan smart city di Kota Tangerang Selatan, 

salah satunya yaitu dalam aspek keamanan, pemerintah kota pernah 

mengalami kehilangan CCTV yang sebelumnya telah dipasang pada Taman 

Kota 2 BSD. CCTV tersebut dipasang agar dapat mengawasi kawasan taman 

yang rawan akan kejahatan, dengan adanya kejadian tersebut pemerintah kota 

menyadari bahwa kecanggihan teknologi mesti seimbang dengan sosialisasi 

kepada masyarakat agar dapat mendukung penerapan dari sistem tersebut. 

Sehingga, pemerintah mengatakan bahwa kendala tersebut muncul dari kultur 

masyarakat, aspek teknologi dapat dikejar, anggaran dapat diciptakan, 

sedangkan dalam hal budaya kerja harus segera dilakukan perubahan agar 

masyarakat dapat beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi yang 

menjadi basis dari Smart City yang diterapkan di Kota tersebut. 

4.19 Kota Pintar Sukabumi 
Secara Geografis, Sukabumi merupakan salah satu kota yang berlokasi di 

Provinsi Jawa Barat, selain terkenal dengan keindahan alam, kota ini juga 

tergolong baik dalam pengelolaan sumber daya dan dalam hal tata kota. Hal 

tersebut dibuktikan ketika tahun 2017 dimana dalam Gerakan Menuju 100 

Smart City yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, 

Kota Sukabumi meraih penghargaan sebagai Kota Terbaik dari 25 

kota/kabupaten pertama yang masuk ke dalam daftar kota/kabupaten yang 

akan diarahkan kepada konsep kota pintar. Untuk itu, pemerintah kota 
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Sukabumi mengatakan bahwa mereka akan tetap konsisten dalam membangun 

dan mengembangkan kota tersebut dengan lebih baik. Dan dengan adanya 

Program Smart City ini, menjadi peluang untuk Kota Sukabumi dapat 

melakukan berbagai inovasi dengan memanfaatkan teknologi pada daerah 

tersebut. Kota Sukabumi bersama kota yang lain telah mengikuti bimbingan 

teknis dalam penyusunan masterplan kedepannya. Berdasarkan analisa dan 

juga saran yang telah diberikan oleh pembimbing dari Kemenkominfo, Kota 

Sukabumi menetapkan suatu Quick Win Pemberdayaan UKM. Hal tersebut 

diwujudkan melalui subsidi Pemkot Sukabumi, untuk pembayaran bunga 

pinjaman modal Usaha Kecil dan Menengah dari Bank Perkreditan Rakyat 

dan juga Baitul Maal wa Tamwil. Kota Sukabumi untuk melangkah maju 

kedepannya, telah berkolaborasi dengan Diskominfo dalam penyusunan 

dokumen untuk merencanakan kota pintar, yaitu berupa Master Plan serta 

Quick Win untuk Kota Sukabumi selama 15 tahun. 

Dengan memanfaatkan teknologi informasi serta pengembangan berbagai 

inovasi pada Kota Sukabumi dapat menjadi kunci utama dalam memberikan 

pelayanan dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain 

membantu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut juga 

sejalan dengan tujuan utama dari konsep kota pintar, yaitu untuk dapat 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat didampingi dengan 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. Terdapat juga 

beberapa sasaran dari konsep kota pintar yang mestinya selalu diperhatikan 

oleh setiap pihak, antara lain yaitu pemerintahan cerdas, lingkungan cerdas, 

hidup cerdas, orang cerdas, ekonomi cerdas, dan juga lingkungan cerdas. 

Dalam perjalanan Kota Sukabumi menuju Smart City, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 turut melaksanakan evaluasi 

terhadap kinerja dan perencanaan Kota Sukabumi. Evaluasi yang dilaksanakan 

tersebut, terdiri dari beberapa tahapan termasuk survey terhadap 6 pilar kota 

pintar dan juga penilaian lain. 6 pilar yang dimaksud tersebut (dalam 

Diskominfo, 2020) yakni: 

1. Pilar Smart Governance, terdapat aplikasi SUPER, yaitu sebuah 

aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan juga menyampaikan 

pengaduan masyarakat dengan cepat dan mudah. 

2. Pilar Smart Branding, yaitu dilakukan dengan menilai terkait tempat-

tempat wisata seperti Pemandian Air Panas Cikundul. 

3. Pilar Smart Economy, yaitu dengan mengevaluasi mengenai bantuan 

pemodalan UMKM ke Rumah Jahe. 
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4. Pilar Smart Living, yang objek penilaiannya yaitu Layanan Ambulan 

Sigap, Pelayanan HomeCare, serta Pelayanan Puskesmas 24 Jam. 

5. Pilar Smart Society, yaitu penilaian terhadap Perpustakaan Keliling 

dan juga Kotak Literasi Cerdas. 

6. Pilar Smart Environtment, yaitu dengan melakukan penilaian 

terhadap Fasilitas Daur Ulang Sampah dengan objeknya yakni 

SMAN 3 Sukabumi. 

Dengan adanya evaluasi tersebut, pihak Kemenkominfo RI, selanjutnya 

memberikan beberapa saran terkait penerapan dari Masterplan Kota Pintar 

Kota Sukabumi ini, berupa langkah yang dibutuhkan untuk penerapan dari 

konsep kota pintar kedepannya. Dalam evaluasi tersebut, Kemenkominfo juga 

melibatkan pihak akademisi dan beberapa OPD yang terkait di pemkot 

Sukabumi. 

4.20 Kota Pintar Purwakarta 
Purwakarta, merupakan salah satu Kabupaten dari 25 kota/kabupaten lainnya 

yang terpilih sebagai perintis Smart City dalam Gerakan 100 Smart City di 

Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2017. Terpilihnya Kabupaten 

Purwakarta yakni karena berhasil melewati tahapan penilaian, diantaranya 

kemampuan pengelolaan keuangan daerah, indeks kota berkelanjutan, 

penilaian dimensi pembangunan sektor unggulan, dll. Seperti pengembangan 

kota pintar pada umumnya, pelaksanaan penerapan konsep kota pintar di 

Kabupaten Purwakarta juga mengadopsi enam sektor pembangunan, yakni 

smart economy, smart governance, smart people, smart living, smart 

environment, dan smart branding. Berdasarkan hal tersebut, ditetapkanlah 

fokus pengembangannya yaitu penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk 

kota, termasuk kedalamnya pemukiman penduduk yang layak dan terjangkau, 

sistem transportasi untuk memudahkan mobilitas, sarana ekonomi, 

meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan, pendidikan, sosial, 

meningkatkan keamanan dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan 

komunikasi. 

Dalam perjalanan pembangunan kota pintar di Purwakarta, pemerintah 

melaksanakan proyek pembangunan Jatiluhur Industrial Smart City, yang 

dikembangkan oleh PT. Multi Optimal Sentosa. Luas dari kawasan proyek 

tersebut yaitu 1.181,82 H. Selain itu, Kementerian Kominfo RI juga 
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melakukan evaluasi terhadap penerapan yang dilaksanakan pada Kabupaten 

Purwakarta pada tahun ketiganya. Berdasarkan evaluasi tersebut didapati 

bahwa dalam sektor infrastruktur pendukung smart city, seluruh OPD 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah didukung oleh adanya 

jaringan Internet Fiber Optik. Kemudian, terdapat juga 105 dari 183 desa yang 

sudah diberikan layanan Internet. Di segi aplikasi, Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta juga telah membangun sebanyak 95 aplikasi yang berbasis web 

ataupun android yang telah digunakan oleh Perangkat Daerah. Dalam 

penerapan konsep kota pintar, Pemkab Purwakarta mencoba menggali potensi 

daerah berdasarkan 6 pilar dari Smart City, tindakan yang diambil oleh 

Pemkab Purwakarta (dalam Rizki, 2020) tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pilar Smart Governance, pemerintah berhasil mendekatkan pelayanan 

kepada masyarakat hingga halaman rumah warga melalui program 

Gempungan. 

2. Pilar Smart Branding, pemerintah membangun sebuah ikon serta 

Arsitektur Kota yang berkesenian dan berbudaya sesuai dengan ciri 

khas dan karakter dari Purwakarta, seperti misalnya arsitektur 

bangunan Gapura Malati dan Julang Ngapak yang di aplikasikan 

kepada bangunan-bangunan yang berada di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Purwakarta. 

3. Pilar Smart Economy, untuk memberikan solusi kepada pilar ini, 

Pemerintah Kabupaten menerapkan sebuah Galeri Menong untuk 

menampung dan menjual produk berkualitas yang dibuat oleh UKM 

pada Kabupaten Purwakarta, Galeri tersebut dikelola langsung oleh 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan 

Perindustrian. 

4. Pilar Smart Living, untuk pilar ini Pemerintah mewujudkannya 

dengan membangun suatu jaringan CCTV disetiap sudut area-area 

tertentu terutama area penting dari Kota Purwakarta agar dapat selalu 

dipantau. 

5. Pilar Smart Society, Pemerintah Kabupaten melaksanakan program 

LIPERPUL (Lima Program Perpustakaan Unggulan), yaitu 

merupakan Program Maranggi, Simping, Pala Manggu, Ngala 

Manggu, dan Getuk Lindri. Hal tersebut dilaksanakan oleh Dinas 
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Kearsipan dan Perpustakaan untuk membangun budaya Literasi 

Masyarakat. 

6. Pilar Smart Environtment, Pemerintah membangun suatu Bank 

Sampah Induk yang terintegrasi dengan Pusat Daur Ulang. Program 

ini berlokasi di Kecamatan Ciwareng dan pelaksanaannya 

bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Seberapa kuatnya kolaborasi antara masyarakat dengan Stakeholder dan 

Pemerintahan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dari penerapan 

Konsep Kota Pintar ini. Sedangkan, adanya Teknologi hanya berperan sebagai 

pendukung untuk mencapai tujuan bersama. Untuk itu, pemerintah selalu 

berusaha mengupayakan untuk meningkatkan partisipasi dari Masyarakat serta 

semua stakeholder untuk membantu dalam mewujudkan Purwakarta Smart 

City. Berdasarkan hal tersebut juga, evaluasi untuk program kota pintar ini 

sangat penting dilakukan agar dapat mencapai hasil yang maksimal. 

Kementerian Komunikasi dan Informasi RI bersama dengan pihak lainnya 

yang melaksanakan evaluasi ini memberikan arahan serta dukungan mereka 

agar semua program kerja dapat terwujud sesuai dengan keinginan Pemkab 

Kota Purwakarta. 

4.21 Kota Pintar Cirebon 
Cirebon sejak lama sudah dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa, kota 

yang berlokasi di pesisir pantura Jawa Barat ini dapat berkembang dengan 

pesat melalui meningkatnya pembangunan pada berbagai sektor. Dan kini, 

Kota Cirebon sudah dalam perjalanan mengadaptasi konsep Smart City. Kota 

Cirebon termasuk salah satu kota yang lulus dan menjadi salah satu dari 25 

kota/kabupaten pertama dalam program Gerakan Menuju 100 Smart City di 

Indonesia. Konsep kota pintar atau smart city ini sendiri merupakan suatu 

konsep yang disusun dengan pintar agar dapat memberikan solusi untuk setiap 

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dan dilakukan melalui 

pengelolaan sumber daya dengan lebih baik, sehingga menciptakan kondisi 

kota yang lebih nyaman dan sejahtera untuk setiap lapisan masyarakat. Untuk 

itu, penandatanganan MoU dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi 

dilakukan pada tahun 2017 bersama 25 kota/kabupaten lainnya dan diwakili 

oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, yaitu Asep Dedi. 
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Untuk menuju Smart City, Kota Cirebon sudah menerapkan transformasi e-

Government, selama beberapa tahun dengan keterangan sebagai berikut: 

1. Dimulai setelah ditetapkannya Instruksi Presiden mengenai 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government tahun 

2003. 

2. Kemudian, transformasi tersebut dilanjutkan pada tahun 2004, 

melalui inisiasi pembangunan e-Government Pemkota Cirebon. 

3. Ditahun berikutnya, dilakukan perluasan infrastruktur e-Gov tersebut 

menggunakan teknologi tanpa kabel (wireless). 

4. Selanjutnya ditahun 2006, dilaksanakan pembuatan akses internet 

satu pintu serta dilakukan peningkatan dalam hal kapasitas 

bandwidth. 

5. Ditahun berikutnya, yaitu pada 2007, pengembangan serta penerapan 

aplikasi melalui Intranet Pemkot dilaksanakan oleh Pemerintah 

Cirebon.  

6. Kemudian pada tahun 2011, pemerintah kota menyusun suatu 

Masterplan e-Government. 

7. Di tahun 2014, dilakukan pengembangan serta pengimplementasian 

suatu aplikasi daring yang dapat memberikan Layanan serta 

Informasi Publik. 

8. Lalu 2017, Gerakan Menuju Cirebon Smart City. 

Untuk menuju kota pintar yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, 

Pemerintah Kota Cirebon mengadaptasi konsep Program Smart City dengan 

kearifan lokal. Program Smart City yang dijalankan oleh Pemerintah Kota 

Cirebon, antara lain yaitu: 

 CIREBON LENGKO atau Layanan Elektronik Kesehatan Online. 

 CIREBON JEH atau Jaringan Edukasi Hukum. 

 LAPOR atau Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat. 

 CIREBON SEDULUR atau Sistem Elektronik Pelayanan Digital 

Kelurahan 

 WADUL BAE atau Warga Peduli Bocah lan Emboke 

 IMM KOTA CIREBON atau Intelegent Media Management 
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Pemerintah Cirebon, terus berusaha untuk mengembangkan layanan dengan 

konsep kota pintar baik melalui pemberian layanan kepada masyarakat 

ataupun dalam hal menjalankan pemerintahan itu sendiri. Hal tersebut 

dilakukan untuk mewujudkan Cirebon yang bersifat sejahtera, berbudaya, 

bersifat agamis, maju serta aman. Upaya yang dilakukan pemerintah mendapat 

dukungan penuh dari masyarakat serta stakeholder yang ada. Semua pihak 

saling bekerja sama untuk mewujudkan Cirebon Smart City. Maka untuk 

menuju Smart City, Kota Cirebon juga sudah menetapkan strategi dalam 

mencapai setiap tujuannya, strategi tersebut (dalam Cirebon, 2018) yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk mencapai terwujudnya tata kelola dan tata pamong 

pemerintahan daerah yang efektif, efesien dan komunikatif. 

Strateginya yaitu memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari setiap 

pelayanan publik, menaikkan tingkat efisiensi dalam hal pengelolaan 

birokrasi, kemudian meningkatkan keterlibatan masyarakat umum 

dalam hal menyusun kebijakan-kebijakan serta menyusun arah 

pembangunan. 

2. Untuk mencapai peningkatan daya saing daerah, baik dalam kawasan 

Lokal, Nasional, ataupun Internasional. Strateginya yaitu melakukan 

Tourism Branding, yaitu dengan membangun ekosistem pariwisata 

serta memasarkannya. Melakukan Business Branding, yaitu dengan 

membangun suatu platform dalam hal ekosistem bisnis daerah serta 

memasarkannya. City Appearance Branding, yaitu pembangunan dan 

pemasaran wajah kota.  

3. Untuk mencapai pewujudan suatu ekosistem yang bisa memberikan 

dukungan dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Strategi 

yang diambil yaitu membentuk suatu ekosistem industri yang 

mempunyai daya saing, menciptakan kondisi kota dengan masyarakat 

yang sejahtera, serta membuat suatu ekosistem transaksi keuangan. 

4. Untuk mencapai terciptanya environment tempat tinggal yang 

nyaman, layak dan juga efisien. Strategi yang dilakukan yaitu 

memastikan ketersediaan transportasi masyarakat umum yang 

bersifat nyaman, menyediakan sarana dan prasarana dalam bidang 
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kesehatan yang berkualitas, serta menciptakan harmonisasi tata ruang 

wilayah. 

5. Untuk mencapai terwujudnya suatu ekosistem sosio-teknis penduduk 

yang bersifat manusiawi serta bersifat dinamis. Strategi yang diambil 

yaitu dengan membangun ekosistem yang efisien dalam hal 

education, menjamin keamanan kepada masyarakat, kemudian 

mencapai terwujudnya komunitas atau terciptanya interaksi 

masyarakat yang bersifat efisien. 

6. Untuk mencapai terciptanya suatu tata kelola lingkungan hidup yang 

baik dan berkelanjutan. Dilakukan perlindungan terhadap ekosistem 

penting serta melakukan pengembalian kawasan dengan lahan kritis, 

melakukan penghematan energi dan juga melakukan pengelolaan 

sampah serta limbah yang ada di kota Cirebon. 

4.22 Kota Pintar Sleman 
Dalam program Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia, Kabupaten 

Sleman termasuk ke dalam salah satu dari 25 kabupaten/kota lainnya yang 

terpilih pada penentuan kelompok tahun pertama penerapan konsep kota pintar 

di Indonesia. Pada tanggal 22 Mei 2017, sesuai dengan nota kesepahaman 

nomor 41/PK.KDH/A/2017, Bupati Sleman bersama Dirjen Aplikasi 

Informatika Kementerian Kominfo telah menyepakati perjanjian terkait 

Penerapan dari Gerakan Menuju 100 Smart City. Kota Pintar sendiri 

merupakan suatu kota dengan kondisi dimana kota tersebut dapat mengelola 

setiap resource agar dapat digunakan dengan efisien dan juga efektif, 

tujuannya tidak lain yaitu agar dapat memaksimalkan pemberian layanan 

kepada masyarakat sehingga mereka bisa hidup dengan nyaman, aman serta 

berkelanjutan. Untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah kabupaten dengan 

serius melaksanakan penyusunan berbagai program untuk membantu 

mencapai Smart City. Dan sebagai bukti dari keseriusan tersebut, Pemerintah 

Kabupaten turut melaksanakan Bimbingan Teknis yang menghasilkan Analisis 

Strategis Kota Pintar Sleman. Selain itu, Bimbingan Teknis juga dilaksanakan 

untuk menghasilkan suatu Masterplan yang dapat membawa Kabupaten 

Sleman menuju penerapan konsep kota pintar dengan baik. Pengembangan 

Smart City ini tidak hanya melibatkan pemerintah saja, namun juga beberapa 

tim lintas sektoral dan juga para ahli. Pemkab Sleman membentuk RPJMD 
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untuk dapat menjadi salah satu pijakan arah dan juga strategi Pemerintah agar 

dapat mewujudkan implementasi kota pintar. 

Dalam proses pengimplementasian konsep kota pintar, Kabupaten Sleman 

terus menyusun strategi yang dapat mendukung hal tersebut, salah satunya 

yaitu dengan membentuk aplikasi yang bersifat daring pada setiap program 

yang dilaksanakan oleh Pemkab Sleman. Terdapat 3 poin utama yang di sorot 

oleh Dinas Pertahanan dan Tata Ruang yaitu Smart Branding, Smart 

Government, dan Smart Living. 3 poin penting tersebut diwujudkan melalui 

program Sistem Informasi Tata Ruang, Sistem Informasi Rekomendasi Tanah 

Desa dan Kesultanan, serta Geoportal. Sedangkan, di sisi lain Dinas 

Lingkungan Hidup tengah melaksanakan beberapa inovasi yaitu dengan 

membangun pelayanan Sistem Lapor Sleman, Patroli Sampah, pembentukan 

kelompok sampah mandiri, dll. Inovasi-inovasi tersebut berjalan dengan sistem 

berbasis online sehingga dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat 

untuk menggunakannya karena tidak perlu datang secara langsung ke tempat 

Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian BKPP juga telah mengembangkan 

beberapa program yang berbasis aplikasi, termasuk Sistem Informasi Pegawai 

yang dapat diakses baik melalui website maupun perangkat android. 

Terdapat beberapa contoh yang memperlihatkan penerapan dari Sleman Smart 

City, contoh tersebut (dalam Susena, 2019) diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam bidang ekonomi, dapat dilihat dari penggunaan fasilitas online 

untuk penjualan dan pembelian produk, dapat mengintegrasi daya 

saing ekonomi, tenaga pasar juga produktif dan dapat bersifat 

fleksibel. 

2. Dalam bidang tata kelola, dapat dilihat pada pelayanan serta 

administrasi yang dilaksanakan berbasis daring, pemerintahan yang 

bersifat transparan serta pelayanan publik yang baik. 

3. Pada sektor pendidikan, pemerintah melakukan investasi untuk 

sistem pendidikan seperti melengkapi fasilitas yang dibutuhkan, 

melaksanakan penelitian serta investasi dalam hal kreatifitas serta 

inovasi. 

4. Pemerintah juga melakukan investasi di bidang kesehatan seperti 

pada sistem perawatan kesehatan, membuat suatu akses yang terbuka 

kepada data-data kesehatan medis, serta meningkatkan produktivitas 

dari sistem perawatan kesehatan. 
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5. Untuk bidang mobilitas, pemerintah menyediakan alat transportasi 

yang bersifat inovatif, aman, serta berkelanjutan, selain itu 

pemerintah juga mengajak dan mempromosikan masyarakat untuk 

berjalan kaki atau bersepeda, untuk mengurangi angka kecelakaan 

dan emisi karbon, juga untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan 

dalam perjalanan, pemerintah telah menyiapkan strategi mobilitas 

terpadu. 

6. Dalam bidang lingkungan, pemerintah melaksanakan perlindungan 

lingkungan dengan berusaha menurunkan tingkat polusi, serta 

melaksanakan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. 

Dalam proses menuju Sleman Smart City, pemerintah Kabupaten Sleman 

sempat meraih penghargaan dalam bidang pengembangan kota pintar, lebih 

tepatnya penghargaan terbaik di pilar Smart Living dalam Gerakan Menuju 

100 Smart City. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Dirjen Aptika 

Kemenkominfo Republik Indonesia kepada Kepada Dinas Komunikasi dan 

Informasi Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman mendapat 

penghargaan tersebut karena telah berhasil dalam melaksanakan 3 aspek 

penting dalam pilar Smart Living, yakni adanya prasarana dalam bidang 

kesehatan yang berkualitas, tata ruang wilayah yang harmonis, dan juga 

tersedianya transportasi umum yang nyaman. Setiap aspek tersebut dapat 

terwujud melalui berbagai program yang dijalankan oleh Pemkab Sleman, 

diantaranya yaitu sebagai berikut: 

 Sistem Call Center dan Respon Cepat 

 Pembangunan Standarisasi dalam bidang pelayanan kesehatan 

 Pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana serta fasilitas LLAJ  

 Penginstallan CCTV serta EWS pada kawasan dengan resiko bencana 

 SES (Sleman Emergency Service) 

 Sistem Aplikasi untuk Pendaftaran Pasien berbasis Online 

 Kemampuan Pemkab dalam memanfaatkan Data Peta Spasial 

4.23 Kota Pintar Sidoarjo 
Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang berlokasi di 

Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu 
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dari 25 kota/kabupaten pertama yang terpilih dalam program menuju 100 

Smart City Indonesia. Untuk itu, di tahun 2017 Pemkab Sidoarjo melalui 

Diskominfo melaksanakan Bimtek dalam menyusun rencana induk ‘Sidoarjo 

menuju Smart City’, bimbingan teknis tersebut dilaksanakan pada ruang delta 

karya lt. III di bangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bimbingan teknis 

tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar dapat membuat perumusan 

mengenai kebijakan-kebijakan strategis untuk mencapai Quick Win Smart City 

di Kabupaten Sidoarjo dalam waktu yang lebih cepat. Dalam bimbingan teknis 

tersebut dijelaskan terdapat 2 kebijakan strategis yang dirumuskan agar dapat 

terwujudnya Kabupaten Sidoarjo menuju Kota Pintar. Kebijakan tersebut 

yaitu: 

 Kebijakan mengenai peraturan deaerah serta peraturan pemimpin 

daerah, menyangkut tentang keputusan, surat edaran, dll. 

 Kebijakan operasional Smart City. 

Pemerintah berharap semua Organisasi Perangkat Daerah dapat memberikan 

dukungan penuh terhadap pelaksanaan konsep kota pintar ini, terutama terkait 

pemberian database masing-masing untuk dapat mendukung terbangunnya 

Data Center dengan lebih cepat. 

Dalam perjalanan implementasi konsep kota pintar Kabupaten Sidoarjo, 

pemerintah sudah mempersiapkan aplikasi “Rumah Sidoarjo” dengan rencana 

untuk menyatukan setiap aplikasi yang ada untuk lebih memudahkan dalam 

pemberian layanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan bimbingan teknis 

ketiga, sekretaris daerah meminta untuk fokus dalam penerapan aplikasi 

‘Rumah Sidoarjo’ agar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh para ahli 

dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Kepala 

Dinas Kominfo mengatakan dengan adanya program Rumah Sidoarjo 

tersebut, seluruh aplikasi seperti SIPPADU (Sistem Pelayanan Perizinan 

Terpadu), BMW (Berkas Mlaku Dewe), SIGAP (Sidoarjo Tanggap), dll. 

Dapat diintegrasikan dan disederhanakan menjadi satu aplikasi saja. Sehingga, 

kedepannya masyarakat cukup menginstal aplikasi tersebut di ponsel pintar 

mereka, setelah itu mereka tinggal memilih saja aplikasi apa yang akan mereka 

gunakan, sesuai kebutuhan (Sidoarjo, 2018). 

Dalam Indonesia International Smart City Expo dan Forum pada tahun 2019, 

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan apresiasinya kepada kepala daerah 

yang telah bekerja dengan keras untuk dapat membangun kota/kabupaten 

mereka dalam penerapan konsep kota pintar. Menurut beliau, peran serta dari 
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Organisasi Perangkat Daerah sangat berpengaruh besar dalam mewujudkan 

Smart City. Dalam acara tersebut Kota Surabaya, Kabupaten Banyuangi serta 

Kabupaten Sidoarjo di tunjuk sebagai dari Provinsi Jawa Timur perwakilan 

untuk menghadiri acara tersebut. Dalam acara ini juga, Menteri Komunikasi 

dan Informasi Republik Indonesia mengatakan bahwa dalam penerapan 

konsep kota pintar tersebut, pemerintah tidak dapat hanya berfokus kepada 

teknologi saja, melainkan harus mengerti bagaimana seorang pemimpin bisa 

memberikan kemudahan dalam pemberian layanan kepapa masyarakat. 

Selain itu, Menkominfo RI memberikan apresiasinya untuk Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo atas terobosan mereka yang telah membangun jaringan 

Fiber Optic sebagai suatu sarana utama dalam meningkatkan kecepatan 

pelayanan perizinan usaha agar dapat menaikkan nilai investasi, dan menjadi 

satu-satunya daerah dengan infrastruktur jaringan Fiber Optic serta Data 

Center. Beliau juga mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut sudah tepat. Dengan langkah yang 

sangat baik tersebut, mengantarkan Kabupaten Sidoarjo untuk terus 

menaikkan nilai investasi yang masuk, dimana pada tahun 2016 sebesar 16,9 

T, tahun berikutnya menjadi 17,8 T, dan tahun berikutnya lagi mencapai 23,8 

T. Kepada Daerah Kabupaten Sidoarjo mengatakan, pemanfaatan teknologi 

jaringan Fiber Optic tersebut merupakan hasil kerja dari program Sidoarjo 

Kota Cerdas Investasi, yang tujuannya memang untuk memberikan dukungan 

untuk kecepatan serta kemudahan masyarakat dalam mengurus izin usaha agar 

banyak investor yang menjadi tertarik. 

Kabupaten Sidoarjo juga telah membangun MPP (Mal Pelayanan Publik) pada 

tahun 2019, dimana disini masyarakat dapat menerima 168 jenis pelayanan, 

salah satu diantaranya yaitu pelayanan perizinan online. Bangunan ini 

memanfaatkan koneksi internet dan intranet untuk kelancaran operasionalnya. 

Untuk dapat terus mengoptimalkan akses informasi, Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo menargetkan untuk membangun jaringan Fiber Optic sepanjang 140 

km dan ditargetkan selesai pada tahun 2021. Selain mendukung meningkatnya 

investasi, penerapan jaringan fiber optic dapat dimanfaatkan juga untuk ATCS, 

untuk melakukan pemantauan pelayanan publik atau dapat juga dimanfaatkan 

untuk memberikan perlindungan serta menjamin keamanan data penting yang 

dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah. Jumlah aplikasi yang sudah 

diterapkan dalam pemerintahan terdapat lebih dari 60 aplikasi seperti aplikasi 

e-government sampai aplikasi pelayanan perizinan. Untuk terus 

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah mulai 

membangun infrastruktur untuk membagikan akses internet gratis berupa wifi, 
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dan sudah diterapkan pada beberapa desa dan kelurahan, ditargetkan oleh 

pemerintah pada tahun 2021 akan ada sebanyak 353 akses free wifi. Fasilitas 

tersebut sudah terdapat dibeberapa ruang publik seperti alun-alun atau taman 

kota, dan juga di beberapa rumah sakit. 

Dalam perjalanan menuju Smart City, Kabupaten Sidoarjo sempat mendapat 

kunjungan dari Diskominfo Kabupaten Situbondo, untuk mempelajari 

pengembangan Data Center dan Command Center, serta bagaimana 

pengembangan kota pintar agar dapat memaksimalkan pemberian layanan 

kepada masyarakat Situbondo. Perwakilan dalam kunjungan tersebut terdapat 

sebanyak 30 orang, dan diarahkan langsung oleh Kepala Diskominfo Sidoarjo 

untuk menuju Command Center Sidoarjo. Kepala Diskominfo Kabupaten 

Sidoarjo mengatakan bahwa hal pertama yang harus diperhatikan merupakan 

komitmen dari Pemimpin Daerah, karena hal tersebut sangat penting dalam 

mendukung penerapan konsep kota pintar itu sendiri. Setelah adanya 

komitmen tersebut, selanjutnya pemerintah daerah dapat melanjutkan 

pengembangan infrastruktur, membangun data center, membangun jaringan, 

command center, atau yang lainnya. Setelah adanya infrastruktur, maka 

langkah berikutnya yaitu membangun suatu website untuk menjadi wadah dari 

penerapan e-government. 

4.24 Kota Pintar Bojonegoro 
Kabupaten Bojonegoro, berlokasi di wilayah Provinsi Jawa Timur yang masuk 

dalam program Smart City bersama beberapa kota/kabupaten lainnya. Kepala 

Dinas Kementerian Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro 

mengatakan bahwa terkait dengan penerapan konsep kota pintar, sejak tahun 

2017 Kabupaten Bojonegoro telah masuk ke dalam tahapan/gelombang 

pertama pada Program 100 Smart City di Indonesia. Kabupaten Bojonegoro 

secara regulasi mempunyai banyak peluang dan memiliki kekuatan yang tinggi 

sebab di RJPMD (Kota Pintar) menjadi salah satu simbol serta salah satu 

program unggulan dari beberapa program yang lain dalam pimpinan kepala 

daerah tersebut. 

Terkait anggaran, kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten dengan 

anggaran yang tergolong besar, seperti pada tahun 2008, anggaran yang 

dimiliki adalah sekitar Rp. 800 M. Dan terus meningkat hingga saat ini 

menyentuh angka Rp. 5 T. Dengan anggaran yang tergolong besar tersebut, 

dan didukung oleh perhatian lebih dari bupati, maka terjadi lonjakan yang 
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hebat terkait dengan anggaran. Akan tetapi, karena Covid-19, kabupaten 

Bojonegoro tidak dapat hanya berfokus kepada pengembangan infrastruktur 

IT, sehingga mereka melakukan refocusing untuk berbagai anggaran. Dalam 

hal perencanaan IT, Pemerintah Kabupaten mengatakan bahwa Bojonegoro 

sudah masuk kedalam smart city, berbagai kebijakan terkait perencanaan 

smart city telah ditetapkan mulai dari tahun 2014. Dinas Kominfo juga 

menjadi salah satu bagian dari tim anggaran untuk mengelola pengambilan 

kebijakan belanja terkait Teknologi Informasi. Hal tersebut dilakukan karena 

Dinas Kominfo merupakan pengelola informasi komunikasi masyarakat 

umum yang diantaranya yaitu pengelolaan aduan publik. Selain itu, terdapat 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bojonegoro yang 

mesti ditunjang dengan pemahaman, perencanaan, serta penganggaran yang 

baik.  

Kabupaten Bojonegoro, dalam perjalanannya menuju kota pintar telah 

memiliki beberapa aplikasi unggulan, salah satunya yaitu Sistem Informasi 

Desa dengan beberapa fitur diantaranya Database Penduduk, Website Desa, 

serta Informasi Anggaran Desa. Dengan adanya aplikasi tersebut dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

 Memudahkan masyarakat dalam mengurus surat, perizinan, 

rekomendasi, dll. 

 Mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dan 

dokumentasi pemerintah desa. 

 Terciptanya pemerintahan desa yang lebih terbuka. 

 Mempromosikan Desa kepada publik dengan website profil desa. 

Terkait pandemi, pemerintah juga mengembangkan aplikasi Lawan Corona, 

yang memberikan layanan berupa data pemantauan pasien tiap kecamatan, 

keterangan mengenai pandemi, pencegahannya, dll. Terdapat juga aplikasi 

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu, untuk memproses 

permohonan izin baik secara online maupun offline. Kemudian, terdapat juga 

aplikasi Statistik Bojonegoro yang tersedia dalam versi android dimana 

masyarakat dapat mengakses informasi berupa data makro yang di publish 

oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. 

Pada Januari 2020, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengadakan Focus 

Group Discussion dengan mengambil tema Desa Grebek Kota. Dalam acara 

tersebut, Bupati Bojonegoro berkata bahwa konsep ini merupakan sumbangsih 
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mengenai teknologi, gagasan, ide ataupun pemikiran dari masyarakat desa 

yang turut serta dalam pembangunan menghadapi revolusi industri 4.0. dengan 

adanya program tersebut, pemerintah berharap kelak SDM unggul yang 

bermanfaat bagi keluarga, desa dan bangsa dari Kabupaten Bojonegoro dapat 

tercipta. Harapan tersebut, dapat diwujudkan apabila masyarakat mempunyai 

tujuan yang sama dengan pemerintahan. Dalam mencapai Bojonegoro Smart 

City, terdapat beberapa hal yang mesti diperhatikan, salah satunya yaitu 

generasi muda sebagai SDM yang mempunyai kompetensi, seperti komunitas 

Teknologi Informasi, ataupun mahasiswa. Selain itu, diperlukan juga 

memperhatikan komitmen dari Pemerintahan agar dapat mencapai Smart City 

dengan pondasi nya yaitu Smart Village. 

Pada November 2020, Pemkab Bojonegoro melalui Diskominfo ikut dalam 

evaluasi dari penerapan konsep kota pintar di Bojonegoro dalam Gerakan 

Menuju 100 Smart City Indonesia. Kepala bidang layanan E-Government 

Helmi Ali Fikri mengatakan semangat penerapan konsep kota pintar di 

Bojonegoro yaitu Bojonegoro Produktif dan Energik. Penerapan konsep kota 

pintar tersebut didukung penuh oleh Bupati dan juga Wakil Bupati dengan 

program yang diunggulkan yakni Bojonegoro Green and Smart City. Dalam 

evaluasi tersebut dikatakan, pencapaian Kabupaten Bojonegoro (dalam 

Admin, 2020) dalam penerapan smart city diantaranya yaitu: 

 Pada pilar Smart Economy, terdapat Sistem Informasi yang 

memudahkan masyarakat seperti dalam program Kartu Pedagang 

Produktif. 

 Pada pilar Smart Living, terdapat aplikasi pelayanan rumah sakit yang 

sudah tersedia dalam versi mobile. 

 Pada pilar Smart Society, pemerintah telah melaksanakan berbagai 

pelatihan SDM, dengan memaksimalkan Gedung PIP. 

Selain itu, pemerintah kabupaten Bojonegoro juga telah menerapkan Sistem 

Informasi Desa sejak tahun 2019. Pemkab Bojonegoro juga telah memiliki 

Mal Pelayanan Publik untuk meningkatkan pelayanan satu pintu. Terkait 

pelayanan perizinan, pemerintah juga telah menerapkan OSS yang terintegrasi 

dengan SIPPADU, sehingga pengguna nya dapat dengan mudah mengajukan 

perizinan secara online, dengan mengunggah berbagai persyaratan yang telah 

ditentukan. 
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4.25 Kota Pintar Gresik 
Kabupaten Gresik, berlokasi di Jawa Timur dan telah terpilih sebagai salah 

satu dari 25 kota/kabupaten lain, yang juga terpilih dalam program Kota Pintar 

pada tahun 2017. Gresik dapat terpilih karena dinilai memiliki daya saing 

dengan berbasis teknologi dan informasi. Dalam Gerakan Menuju 100 Smart 

City, Kabupaten Gresik bersama dengan kota lainnya menyusun Rencana 

Induk untuk menerapkan konsep kota pintar dengan berbagai macam program 

yang akan dijalankan yang berlandaskan pemanfaatan teknologi. Dengan 

adanya program tersebut, pemerintah Kabupaten Gresik mengatakan mereka 

terus melakukan pembenahan agar dapat menuju Gresik Smart City seiring 

dengan perkembangan teknologi informasi. Kabupaten Gresik mempunyai 

Visi yaitu “Mewujudkan teknologi dan komunikasi untuk masa depan yang 

lebih baik dan kehidupan yang berkualitas”, sedangkan Misi nya, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Menyediakan Pelayanan Publik dengan berbasis E-Government. 

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dengan 

dukungan data yang benar, akurat dan terbaru. 

3. Meningkatkan komunikasi yang efektif dengan didukung sarana dan 

prasarana yang memadai. 

Dalam menerapkan konsep kota pintar di Gresik, pemerintah melaksanakan 

berbagai tindakan yang serius termasuk dalam hal penyusunan strategi, 

beberapa strategi yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam 

menerapkan konsep kota pintar (dalam Gresik, n.d.), yaitu sebagai berikut: 

1. Smart Governance 

Dalam pilar yang satu ini, pemerintah mengambil strategi untuk 

mengembangkan pelayanan untuk masyarakat umum secara 

terintegrasi, hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data 

identitas penduduk berbasis NIK ( Nomor Induk Kependudukan). 

Kemudian, pemerintah juga melakukan peningkatan terhadap 

kemudahan pemberian layanan izin melalui open and on time service, 

akuntable, dan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). 

Pemerintah juga melakukan perluasan akses masyarakat terkait 

komunikasi serta internet, sehingga akses tersebut dapat merata. 
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Melaksanakan kegiatan pemerintahan berbasis elektronik dengan 

Government Resources Management System. Selain itu, pemerintah 

juga melakukan pengembangan terhadap mekanisme penyampaian 

aduan berbasis online. Pengembangan informasi kebijakan 

pemerintahan dengan menggunakan JDIH (Jaringan Data dan 

Informasi Hukum). Serta, melakukan pengembangan database 

pembangunan terpadu melalui Gresik Inclusive Decision Support 

System. 

 

2. Smart Branding 

Dalam hal branding, strategi yang diambil yaitu melakukan 

pengembangan terhadap destinasi wisata yang didukung dengan 

mudahnya akses terhadap informasi, akomodasi, pembiayaan, dll. 

Melakukan pembangunan suatu platform dan juga sebuah ekosistem 

dimana bisnis daerah dapat berjalan secara intraktif, atraktif, dan 

informatif. Selain itu, pemerintah juga memilih strategi untuk 

melakukan pembangunan dan menata landmark kota yang 

merepresentasikan budaya lokal dan keluhuran budaya yang agamis 

sesuai dengan keluhuran budaya Gresik. 

 

3. Smart Economy 

Di bidang ekonomi, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing 

industri dengan membangun suatu kawasan industri yang saling 

terintegrasi, dan didukung oleh infrastruktur serta konektivitas daerah 

yang baik. Meningkatkan produktivitas dalam bidang perikanan dan 

juga pertanian untuk mendukung tercapainya swasembada pangan 

yang berkelanjutan, serta untuk mendukung terciptanya pelaku 

pertanian dan perikanan yang sejahtera. Mengambangkan UMKM 

yang didukung oleh meningkatnya akses pembiayaan, serta 

meningkatnya kapasitas dari pengusaha digital dengan mendirikan 

inkubasi bisnis serta wirausaha berbasis digital. Melakukan 

peningkatan terhadap kualitas tenaga kerja lokal menyesuaikan 

kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan. Memberdayakan ekonomi 

penduduk desa serta kawasan pedesaan dengan mengoptimalkan 
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Badan Usaha Milik Desa. Meningkatkan mata pencaharian 

masyarakat secara berkelanjutan. Serta, mengembangkan wadah jual 

beli elektronik yang terhubung dengan basis data milik koperasi dan 

juga usaha mikro. 

 

4. Smart Society 

Dalam hal ini, strategi yang diambil yaitu membangun wahana untuk 

interaksi sosial masyarakat dengan tetap memanfaatkan teknologi 

informasi. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara 

inklusif dengan memperbaiki pengelolaan unit pendidikan, 

memperluas akses terhadap informasi terkait ilmu pengetahuan, dan 

meningkatkan akses terhadap jenjang pendidikan. Meningkatkan 

pengelolaan pelayanan pendidikan melalui penciptaan keterkaitan 

antar bidang usaha dengan pendidikan dasar. Menaikkan tingkat 

respons terkait gawat darurat dengan membangun pusat krisis yang 

didukung oleh early warning system. Melindungi privasi serta 

kerahasiaan data umum dalam memanfaatkan data masyarakat untuk 

memberikan pelayanan.  

 

5. Smart Living 

Dalam pilar hidup pintar, strategi yang diambil adalah memenuhi 

ketersediaan regulasi tata ruang secara spesifik, efektif, dan harmonis 

dan didukung oleh ketersediaan layanan informasi juga kontrol 

terhadap tata ruang secara digital. Meningkatkan pelayanan dalam 

bidang kesehatan secara terintegrasi, dan didukung dengan adanya 

pengembangan sumber daya kesehatan. Membangun transportasi 

masal serta membangun infrastruktur yang mampu mendukung 

konektivitas daerah yang ramah. Meningkatkan pengelolaan parkiran 

yang terintegrasi dengan teknologi parkir meter. 

 

6. Smart Environment 

Dalam bidang ini, pemerintah memilih strategi untuk melakukan 

pengendalian terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan, yang 

didukung dengan pengoptimalan fungsi lab lingkungan hidup. 
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Melakukan pengelolaan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau yang 

didukung dengan adanya kebijakan mengenai ramah lingkungan. 

Mengurangi emisi gas rumah kaca. Mengendalikan polusi udara 

secara bertahap. Mengelola sampah dan limbah dengan terpadu 

melalui 3R. Mengembangkan energi sebagai alternatif yang bersifat 

ramah terhadap lingkungan (biogas, surya) dan melakukan 

peningkatan terhadap mata pencaharian masyarakat dalam 

pemanfaatan energi tersebut. 

Program unggulan dari Kabupaten Gresik, yaitu sebagai berikut: 

1. Dr. Kepo (Kependudukan Online) 

2. SiBling (Sistem Informasi Laboratorium Lingkungan) 

3. GoPloong (Go Pelayanan Limbah Domestik Online Gresik) 

4. Posyandu Go 

4.26 Kota Pintar Singkawang 
Kota Singkawang, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah 

mengambil langkah untuk mewujudkan konsep kota pintar. Berbagai upaya 

yang dilakukan bukan hanya sekedar perencanaan ataupun program saja, 

perangkat hukum terkait pemberlakuan kota pintar juga telah mempunyai 

payung hukumnya. Contoh langkah yang diambil yaitu Pemkot Singkawang 

menghubungkan teknologi informasi dan komunikasi sampai titik tertentu 

dalam proses tata kelola juga operasionalnya sehari-hari. Integrasi yang 

dilakukan tersebut bermaksud agar dapat meningkatkan efisiensi dalam hal 

menyebarkan informasi kepada masyarakat, serta agar dapat memperbaiki 

pelayanan yang berbasis teknologi informasi (Singkawang, 2019). Dan dengan 

adanya infrastruktur yang cukup, pemerintah berharap dapat dengan segera 

membangun suatu data center atau command center, meskipun mempunyai 

tantangan lain yang mesti harus dihadapi yakni membuat masyarakat siap 

dalam menerima perubahan yang menuju ke arah digitalisasi. Untuk 

mengawali realisasi dari konsep kota pintar, Pemerintah Kota Singkawang 

juga telah melakukan perancangan Rencana Induk (masterplan), sehingga 

pelaksanaan setiap programnya dapat lebih terencana dengan matang baik 

dalam penyediaan kebutuhan maupun dalam implementasinya kepada Kota 

Singkawang, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tujuan utama dari 
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penerapan konsep kota pintar ini, yaitu mempermudah dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga. Kota 

Singkawang sendiri mempunyai visi, yakni “Terwujudnya Pelayanan 

Informasi dan Komunikasi yang transparan dan akuntabel berbasis Teknologi 

Informasi”, dan untuk mencapai hal tersebut Kota Singkawang menetapkan 

Misinya, yaitu sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan serta pelayanan informasi. 

2. Mengembangkan atau membangun suatu sistem pelayanan dan 

penyediaan informasi. 

3. Meningkatkan kompetensi dalam hal resource. 

Terkait Program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Singkawang, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Singkawang telah memberikan dampak yang besar 

terhadap akses internet melalui program Palapa Ring Barat yang 

dibangun pada tahun 2016, dan sangat memberikan manfaat kepada 

masyarakat serta pelayanan pemerintahan yang bergerak ke arah 

Smart City.  

2. Command Center Kota Singkawang yang disebut juga sebagai TCM 

(Telematics Control Management), Pembangunan TCM tersebut 

didukung oleh tenaga ahli dari Dinas Komunikasi dan Informatika. 

TCM tersebut dikelola menyesuaikan Perpres 95 pada tahun 2018 

yakni menerapkan sistem pemerintahan dengan basis elektronik dan 

sebagai ruang kendali telematika. Dengan TCM, cukup sekali klik 

saja maka masyarakat dapat mengetahui wajah kota Singkawang. 

Mulai dari aktivitas Wali Kota, wisata, kuliner, sampai dengan 

transparansi anggaran, dll. 

3. Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Komunikasi dan 

Informatika, melakuakan perilisan suatu aplikasi berbasis mobile 

yang bernama SiHebat, yang merupakan sebuah aplikasi yang 

terintegrasi antara Portal Kota, Governmet to Citizen, dan Domain 

Kota. 
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5.1 Nilai Kota Pintar 
Hadirnya konsep kota pintar menjadi semakin dibutuhkan beriringan dengan 

bergantinya perilaku masyarakat pada daerah tertentu, masyarakat 

membutuhkan berbagai kemudahan dalam hal pelayanan birokrasi dari 

pemerintahan, sehingga dapat dengan mudah diakses dengan melalui 

perangkat yang mereka gunakan. Menurut Vony Tjiu (SMC Lead dari 

Microsoft Indonesia) mengatakan masyarakat pada masa ini sudah berevolusi 

menjadi pribadi yang selalu terhubung dengan internet, sehingga 

memanfaatkan teknologi pada pemerintahan daerah dapat menjadi suatu 

kebutuhan penting agar bisa mengimbangi perubahan tersebut, dimana 

masyarakat menginginkan setiap prosesnya menjadi lebih praktis. 

Beberapa lembaga survey independen yang dihimpun oleh Microsoft juga 

sempat memberikan laporannya yang menyatakan bahwa 1 dari 4 orang 

menginginkan kemudahan dalam mengakses layanan publik melalui perangkat 

mereka, selanjutnya 58% masyarakat percaya dengan pemerintahannya 

apabila pelayanan tersebut diberikan secara digital. Hal tersebut berarti salah 

satu nilai dari kota pintar yakni digitalisasi pelayanan dapat menaikkan tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dan di laporan yang sama, 

dengan merubah proses daripada birokrasi menjadi otomatis dengan 

memanfaatkan Artificial Intelligence, maka pemerintah akan mendapat 

penghematan waktu yang lebih baik sehingga mereka mendapat bonus waktu 

sebanyak 96jt jam dalam satu tahunnya. Dengan waktu tersebut, pemerintah 

dapat memanfaatkannya untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif. 
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Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pemerintah daerah dapat pula 

menaikkan Gross Domestic Product. Karena berdasarkan laporan global, 

beberapa negara yang ada di Benua Eropa dan Amerika, setelah 

memanfaatkan teknologi AI, mereka mengalami pertumbuhan PDB sekitar 1-

2% dibanding sebelumnya. Artificial Intelligence telah dapat diterapkan pada 

beberapa industri, misalnya industri kesehatan, transportasi, agrikultur, dan 

yang lainnya, sehingga memberikan keuntungan kepada masing-masing 

industri tersebut. 

Disisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sadar akan 

pentingnya penerapan kota pintar, sehingga tidak bisa dikesampingkan. Salah 

satu contohnya, teknologi bisa memberikan solusi dari permasalahan 

pertumbuhan penduduk pada suatu kota. Sedangkan, berdasarkan prediksi dari 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada tahun 2045 akan terdapat 

sebanyak 67% masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan. 

Dengan berdasarkan jumlah yang tinggi tersebut, peranan teknologi akan dapat 

memaksimalkan pelayanan sehingga dapat memenuhi keinginan masyarakat 

yang membutuhkan akses kepada pelayanan pemerintah cukup melalui ponsel 

mereka. Dengan alasan-alasan tersebut, maka perlu dilakukan pemindahan 

pelayanan kepada metode digital sehingga bisa meningkatkan efisiensi serta 

peningkatan layanan. 

5.2 Jenis Perusahaan di Kota Cerdas 
Dengan semakin maraknya kota diseluruh dunia berupaya untuk menerapkan 

konsep kota pintar di daerah masing-masing, maka berbagai perusahaan 

dengan jasa atau produk yang dapat memberikan dorongan untuk terciptanya 

smart city akan semakin berkembang. Perusahaan tersebut adalah perusahaan 

yang mampu memberikan pelayanan dibidang masing-masing namun dengan 

berbasis Internet of Things yang menjadi dasar dari terbentuknya Smart City. 

Terdapat 9 perusahaan yang dapat membantu pembangunan kota pintar 

berbasis Internet of Things dengan teknologi terbaru berdasarkan artikel dari 

Mike Thomas (dalam Thomas, 2019), yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan Bidang Teknologi : Cisco Kinetic, perusahaan ini 

mempunyai teknologi pemantauan yang memungkinkan pengguna 

untuk melihat secara langsung kamera pengintai untuk mengakses 

kondisi keamanan. Selain itu, perusahaan ini juga bisa 
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mengumpulkan data mengenai jenis serta lokasi kejahatan untuk 

dapat membantu menebak dan mengenali pola. 

2. Perusahaan Bidang Transportasi : Optibus, perusahaan dengan 

Platform SaaS ini merupakan perusahaan yang memiliki sistem untuk 

suatu angkutan umum dengan sifat yang luas dan operasi yang jauh 

lebih kecil. Dengan algoritma yang dimiliki dan analisa data tingkat 

lanjut, mereka dapat merencanakan dan menjadwalkan pergerakan 

kendaraan. Perusahaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

serta tingkat efisiensi pelayanan, mengurangi biaya, merampingkan 

operasi serta mengurangi tingkat kemacetan dan emisi. 

3. Perusahaan Bidang Pengelolaan Limbah : Enevo, perusahaan ini 

memperkenalkan dirinya sebagai perusahaan yang menangani 

pengelolaan limbah progresif yang bergerak dengan basis teknologi. 

Dengan memanfaatkan sensor Internet of Things pra-instal, dan 

platform analisis yang bersifat dinamis dapat membantu organisasi 

komersial di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa untuk mengukur, 

menganalisa, serta mengelola limbah mereka. Dengan bantuan 

perusahaan Enevo, juga dapat mengurangi biaya operasional 

pengelolaan limbah serta dapat meningkatkan efektivitas daur ulang. 

4. Perusahaan Bidang Pengawasan Lingkungan : Clarity Movement, 

dengan pemanfaatan perangkat keras berbasis IoT, algoritma dari 

Machine Learning, serta analisa data berbasis cloud, perusahaan ini 

mampu menyediakan data-data terkait dengan kualitas udara yang 

kemudian dapat ditindak lanjuti agar dapat mengubah metode yang 

diadaptasi oleh suatu daerah untuk mempelajari dan mengatasi polusi 

udara di daerah tersebut. Perusahaan tersebut dapat menyediakan 

sebuah Clarity Nodes dengan cangkang tahan cuaca yang sudah 

ditanam sensor, kemudian data yang didapatkan oleh sensor tersebut 

akan di unggah kepada cloud software yang terpusat untuk dianalisa. 

5. Perusahaan Bidang Pencahayaan : Telensa, perusahaan ini 

menyediakan suatu sistem pengendali cahaya untuk dapat digunakan 

oleh daerah perkotaan, agar dapat mengoptimalkan penggunaan 

lampu jalan. Dengan sistem lampu jalan yang dapat dikendalikan 
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secara wireless, perusahaan ini menawarkan kondisi kota yang lebih 

indah dan hemat daya karena mempunyai penerangan yang optimal. 

6. Perusahaan Bidang Mobilitas: Streetlight Data, perusahaan ini 

mampu menganalisa perilaku mobilitas dengan memanfaatkan data 

dari smartphone, GPS, mobil, atau perangkat lain yang dapat 

terhubung. Dengan adanya analisa data yang dikumpulkan, tindak 

lanjut dapat dilakukan berdasarkan data tersebut untuk lebih 

mengoptimalkan kondisi perjalanan. 

7. Perusahaan Bidang Sumber Daya: Sensus, perusahaan ini mempunyai 

beberapa produk atau jasa dalam bidang sumber daya kota pintar 

seperti Smart Water, Smart Gas, Smart Lighting, dll. misalnya pada 

produk Smart Water yang terdiri dari meter air yang cerdas, sensor 

dengan teknologi canggih serta analisa dan pelayanan yang 

terkoneksi dengan suatu perangkat lunak. Sehingga, dapat dilakukan 

pemantauan tekanan, suhu, level, aliran serta status lainnya dengan 

lebih optimal. 

8. Perusahaan Bidang Penjualan : Smartretail, menyediakan produk, 

solusi, dan analisa berbasis video untuk lingkungan ritel. Data-data 

terkait penjualan, optimalisasi toko, dll. dapat dikumpulkan dan di 

buat kedalam bentuk yang lebih optimal, seperti dipisah berdasarkan 

usia, jenis kelamin, pola belanja, preferensi produk, dll. sehingga 

toko dapat mengoptimalkan keputusan yang diambil berdasarkan 

data-data tersebut. 

9. Perusahaan Bidang Parkir Pintar : Parkwhiz, dengan aplikasi yang 

ditawarkan dapat membantu orang untuk menemukan dan 

menentukan harga parkir dengan lebih mudah, perusahaan tersebut 

juga menyediakan kartu parkir seluler yang dapat memberikan akses 

kepada pengguna kepada tempat parkir pada lebih dari 200 kota di 

seluruh negeri. 

5.3 Model Bisnis Kota Cerdas 
Suatu model bisnis merupakan sebuah model yang memberikan penjelasan 

mengenai bagaimana suatu perusahaan itu bergerak serta berkembang dalam 
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memperoleh suatu keutungan (Eril, 2020). Setiap model, harus memiliki 3 

buah karakteristik utama, yakni sejalan dengan tujuan dari perusahaan, bersifat 

tangguh serta handal, dan mampu memperkuat model itu sendiri. 

Dalam hal kota pintar, frost & sullivan menyarankan 4 model bisnis kota 

cerdas (dalam Admin, 2019) yaitu: 

1. Build Own Operate (BOO), pada model yang ini perencana dari kota 

cerdas secara independen membangun infrastruktur dari kota tersebut 

dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jalannya operasional 

dari pelayanan tersebut serta perawatannya secara penuh berada 

dibawah kendali dari si perencana. 

2. Build Operate Transfer (BOT), pada model ini, perencana dari kota 

cerdas menunjuk seseorang yang dapat dipercaya untuk membangun 

infrastruktur dan menyediakan pelayanan kota cerdas untuk wilayah 

tertentu dalam suatu periode. Setelah penyelesaian, operasional 

tersebut diserahkan kepada perencana kota cerdas (smart city 

planner). 

3. Open Business Model (OPM), untuk model ini, perencana kota 

mengizinkan perusahaan ataupun organisasi bisnis manapun yang 

memenuhi syarat untuk membangun infrastruktur kota dan 

menyediakan pelayanan. Akan tetapi, perencana kota tetap akan 

mewajibkan beberapa peraturan yang berlaku. 

4. Build Operate Manage (BOM), pada model ini, perencana kota 

menunjuk seseorang yang dapat dipercaya untuk mengembangkan 

infrastruktur kota dan menyediakan pelayanan kota tersebut. Orang 

ini akan mengatur dan menjalankan operasional dari pelayanan kota 

cerdas, sementara perencana kota tidak mempunyai peranan lebih 

lanjut. Sebagian besar kemitraan publik-swasta dibangun pada model 

ini. 

5.4 Kerangka Pengembangan Kota Pintar 
Berikut ini merupakan kerangka pengembangan kota pintar: 

1. Kumpulkan Informasi Mengenai Kota Pintar 
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Mengumpulkan informasi mengenai kota pintar menjadi langkah 

yang sangat penting untuk dilakukan, karena untuk menjalankan 

penerapan konsep kota pintar, maka terlebih dahulu harus memiliki 

pemahaman mengenai bagaimana kota pintar itu bekerja/berjalan, 

sehingga memperbesar kemungkinan kota/kabupaten mendapatkan 

hasil sesuai yang diharapkan. 

 

Sebelum mulai melakukan pembangunan/penerapan konsep kota 

pintar, terlebih dahulu suatu kabupaten/kota mempersiapkan 

daerahnya atau biasa disebut juga sebagai Smart City Readiness. 

 

Gambar 5.1: Smart City Readiness (Ledoh, 2019) 

Dalam Smart City Readiness terdapat 3 parameter utama yakni 

enabler, driver, serta mediator. Enabler merupakan dasar atau 

pondasi dari suatu kesiapan kota pintar, sisi kesiapan ini dapat diukur 

melalui sumber daya alam yang dimiliki, ekosistem dan lingkungan 

hidup. Diatas pondasi tersebut terdapat driver, yang meliputi struktur, 

infrastruktur dan suprastruktur. Dengan keterangan masing-masing 

sebagai berikut: 

1. Struktur Daerah (structure), yang terdiri dari pembangunan SDM, 

pelaksana dan penerima manfaat kota pintar, penyiapan anggaran, 

governance resource serta tata pamong. 
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2. Infrastruktur (infrastructure), yang terdiri dari pembangunan 

infrastruktur yang dapat mendukung jalannya penerapan kota 

pintar, baik berupa infrastruktur fisik, digital, ataupun 

infrastruktur dalam bentuk sosial untuk kepentingan umum. 

3. Suprastruktur (superstructure), terdiri dari penyiapan kebijakan, 

peraturan, kelembagaan dan tata pelaksanaan pembangunan kota 

pintar. 

 

Selain enabler dan juga driver, suatu daerah memerlukan mediator 

yang mengarahkan proses pembangunan kota pintar, dimana 

mediator tersebut terdiri dari tradisi, inovasi, dan interaksi (Ledoh, 

2019). 

 

Berikutnya dalam pembangunan kota pintar, yang harus diperhatikan 

yaitu dimensi-dimensi daripada Smart City itu sendiri, dimana 

nantinya dimensi-dimensi inilah yang akan menjadi penopang dari 

berdirinya suatu kota pintar, dimensi yang dimaksud terdapat 6, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Smart Governance, dapat diartikan sebagai tata kelola kota 

pintar, yang pada umumnya berfokus kepada pemerintahan 

daerah sebagai suatu institusi yang mempunyai tanggung jawab 

dalam mengendalikan daerah yang dipimpinnya. Smart 

governance harus dapat mengubah proses bisnis menjadi lebih 

cepat, lebih efektif, dan komunikatif, dengan memanfaatkan 

teknologi, sehingga dapat selalu memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada masyarakat. Smart governance dapat diterapkan 

dalam pelayanan (service), birokrasi (bureaucracy), serta 

kebijakan (policy). 

2. Smart Branding, yaitu berupa inovasi dalam memasarkan 

kabupaten/kota tersebut hingga dapat meningkatkan daya saing, 

beberapa elemen yang dapat dikembangkan dalam hal smart 

branding yaitu elemen pariwisata, elemen bisnis, maupun wajah 

kota. Salah satu alasan kuat untuk meningkatkan branding kota 

yaitu untuk menarik partisipasi masyarakat baik dari daerahnya 
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itu sendiri ataupun dari luar daerah tersebut, selain itu juga untuk 

menarik investor dan juga pelaku bisnis untuk ikut mendorong 

percepatan pembangunan daerahnya. 

3. Smart Economy, yaitu bagaimana suatu daerah mampu mengelola 

perekonomian mereka dengan pintar. Sasarannya yaitu 

menciptakan sebuah ekosistem yang dapat mendukung aktivitas 

ekonomi masyarakat, serta mampu beradaptasi dengan berbagai 

perubahan yang terjadi. Pembangunan smart economy dapat 

dilaksanakan pada beberapa indikator yaitu pembangunan 

ekosistem industri yang mempunyai daya saing, mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat, membangun ekosistem transaksi 

keuangan. 

4. Smart Living, dimensi ini menjamin kelayakan taraf hidup 

masyarakat, yang dapat dinilai berdasarkan 3 hal yakni tingkat 

kelayakan pola hidup, tingkat kelayakan kualitas kesehatan, serta 

tingkat kelayakan modal transportasi dalam mendukung mobilitas 

suatu daerah, baik untuk orang ataupun dalam hal mobilitas 

barang. 

5. Smart Society, yang berfokus kepada manusia sebagai unsur 

utama dari sebuah kota. Dalam konsep kota pintar, interaksi yang 

dilakukan antara manusia telah bergerak kepada ekosistem sosio-

teknis, dimana dimensi virtual dan dimensi fisik dari suatu 

kehidupan masyarakat kota menjadi semakin terjalin dengan 

intensif. Sehingga tujuan dari smart society yaitu untuk 

menciptakan ekosistem sosio-teknis yang bersifat humanis dan 

dinamis. 

6. Smart Environment, yaitu pengelolaan lingkungan dengan pintar, 

maksudnya adalah memberikan perhatian lebih terhadap 

lingkungan hidup dalam pembangunan kota, sehingga perhatian 

tersebut sama besarnya dengan perhatian yang diberikan untuk 

pembangunan infrastruktur. Dengan smart environment ini 

diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang bersifat 

berkelanjutan, karena kota pintar harus didukung dengan 

lingkungan yang baik juga. Penerapan smart environment ini 
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dapat diwujudkan dalam proteksi lingkungan, tata kelola 

limbah/sampah, serta dalam bentuk tata kelola energi yang 

bertanggung jawab. 

 

2. Kumpulkan Informasi Tentang Kota 

Di era digital ini, pelayanan informasi yang lebih cepat serta akurat 

menjadi kebutuhan yang sangat penting, karena masyarakat saat ini 

membutuhkan akses kepada informasi dengan cepat, dimana 

informasi tersebut bisa mereka dapatkan tanpa dihalangi oleh ruang 

dan waktu, smart city menjadi sebuah solusi yang menghadirkan 

konsep pemanfaatan teknologi untuk memaksimalkan pelayanan 

kepada masyarakat, salah satunya dalam hal penyampaian informasi. 

Selain itu, dengan smart city maka akan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dan juga pemerintahan daerah dalam memanfaatkan data. 

Konsep kota pintar menjadi isu besar di berbagai kota besar di 

seluruh dunia karena bisa mendorong peranan aktif dari masyarakat 

untuk menciptakan suatu interaksi yang lebih dinamis dengan 

pemerintahan.  

 

Dengan pemerintahan yang mengenal baik kondisi daerahnya 

masing-masing akan meningkatkan potensi suatu daerah menjadi 

lebih baik lagi dalam hal daya saing ataupun kesejahteraan hidup 

masyarakat. Untuk mendukung seluruh kabupaten/kota di Indonesia, 

kementerian komunikasi dan informatika di tahun 2017 bersama 

dengan kementerian lain melaksanakan gerakan menuju 100 Smart 

City. Maka dalam rangka kegiatan tersebut, setiap daerah yang 

terpilih akan dibimbing dalam menyusun Masterplan Smart City 

sehingga dapat lebih maksimal dalam memanfaatkan teknologi, baik 

dalam hal peningkatan layanan kepada masyarakat, ataupun 

meningkatkan potensi yang ada pada daerah masing-masing. 

Beberapa kota di Indonesia yang telah menerapkan program Smart 

City yaitu: 
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1. Jakarta, menerapkan Smart City Lounge yang menjadi pusat 

pengendalian juga dapat menerima pengaduan dari masyarakat 

mengenai berbagai masalah yang mereka alami di kota tersebut. 

2. Bandung, menerapkan konsep kota pintar yang meliputi Hay U 

untuk pengurusan perizinan secara online, SIP untuk rapor camat 

dari masyarakat, juga terdapat silakip untuk memantau kinerja 

pemerintah kota. 

3. Makassar, telah mampu memonitoring kemacetan, adanya sistem 

pembayaran parkir secara online, adanya smart card yang dapat 

digunakan untuk kepentingan dalam urusan sistem pemerintahan 

dan pembayaran. 

4. Surabaya, mempunyai Integrated Traffic System Management, 

yang dapat mempercepat hitungan lampu merah dengan otomatis 

ketika antrean lebih panjang. 

5. Semarang, terdapat sistem informasi untuk perencanaan daerah, 

pemantauan untuk evaluasi, pelaporan masyarakat secara online, 

aplikasi CCTV publik, hingga sistem perizinan bangunan yang 

dapat dilakukan juga secara online. 

6. Yogyakarta, mempunyai sistem listrik melalui smart grid yang 

dapat mengatur tingkat pemakaian pembangkit listrik dengan 

energi baru terbaru dan juga fosil. Dari sisi pelanggan, dengan 

smart grid, maka dapat menyesuaikan pengaturan dengan 

otomatis sesuai kebutuhan sehingga dapat lebih hemat. 

Denpasar, mempunyai pemantauan banjir, pengaduan masyarakat 

secara online dengan PRO, E-Sewaka Dharma, dll. 

 

3. Tentukan Lapisan 

Di bidang ekonomi, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing 

industri dengan membangun suatu kawasan industri yang saling 

terintegrasi, dan didukung oleh infrastruktur serta konektivitas daerah 

yang baik. Meningkatkan produktivitas dalam bidang perikanan dan 

juga pertanian untuk mendukung tercapainya swasembada pangan 

yang berkelanjutan, serta untuk mendukung terciptanya pelaku 

pertanian dan perikanan yang sejahtera. Mengambangkan UMKM 
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yang didukung oleh meningkatnya akses pembiayaan, serta 

meningkatnya kapasitas dari pengusaha digital dengan mendirikan 

inkubasi bisnis serta wirausaha berbasis digital. Melakukan 

peningkatan terhadap kualitas tenaga kerja lokal menyesuaikan 

kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan. Memberdayakan ekonomi 

penduduk desa serta kawasan pedesaan dengan mengoptimalkan 

Badan Usaha Milik Desa. Meningkatkan mata pencaharian 

masyarakat secara berkelanjutan. Serta, mengembangkan wadah jual 

beli elektronik yang terhubung dengan basis data milik koperasi dan 

juga usaha mikro. 

 

Kota cerdas menaruh teknologi digital serta data sebagai titik utama 

untuk menciptakan suatu keputusan yang lebih baik sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hidup. Terdapat 3 lapisan dalam kota cerdas 

berdasarkan teknologi (dalam Pusparisa, 2019), yaitu sebagai berikut: 

1. Ponsel pintar, juga sensor yang terhubung pada jaringan 

komunikasi dengan kekuatan tinggi. 

2. Aplikasi yang spesifik. 

3. Penggunaan aplikasi atau fasilitas tersebut oleh pemerintah, 

perusahaan, dan publik. 

 

Dalam pembangunan kota pintar juga terdapat 6 dimensi, dimana 

masing-masing dimensi mempunyai peranannya masing-masing dan 

dapat saling berhubungan, suatu daerah dapat menentukan dimensi 

apa yang akan diunggulkan. Berikut 6 dimensi tersebut: 

1. Ekonomi pintar, pada dimensi ini, semakin tinggi peningkatan 

untuk berbagai inovasi baru, akan meningkatkan pula peluang 

dari jenis usaha yang baru serta meningkatkan persaingan dalam 

pasar modal. 

2. Mobilitas pintar, pada dimensi ini, infrastruktur kota dikelola 

dengan baik untuk dapat memberikan pelayanan kepada 

masyarakat baik dalam hal transportasi atau infrastruktur 

sehingga di masa depan dapat memberikan jaminan keberpihakan 

kepada kepentingan umum. 
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3. Masyarakat pintar, dapat menjadi modal sosial yang dimana 

termasuk diantaranya yaitu kepercayaan, toleransi, dan saling 

memberi. Modal sosial ini dapat memberikan pengaruh yang 

tinggi terkait dengan perkembangan ekonomi. 

4. Lingkungan pintar, yang berarti lingkungan dengan kenyamanan 

dan sumber daya yang berkelanjutan, mempunyai sisi keindahan. 

5. Hidup pintar, dalam artian kualitas hidup baik, dan berbudaya. 

Kualitas hidup yang dimaksud bersifat dinamis dimana tiap orang 

akan berusaha memperbaiki dirinya sendiri. 

Pemerintah pintar, yaitu pemerintah yang menerapkan tata kelola 

pintar, yang mampu mengubah proses bisnis menjadi lebih cepat, 

efektif dan komunikatif. 



 

Bab 6 

Kota Pintar sebagai inovasi 

 

 

6.1 Kota Pintar sebagai inovasi 
Inovasi adalah suatu proses ataupun hasil dari pengembangan sumber daya 

ataupun produk yang sebelumnya memang sudah ada, agar dapat memiliki 

nilai yang lebih berarti, inovasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas juga 

meningkatkan efisiensi (Sinambela, dalam Yanuar, 2019). Inovasi juga bisa 

dikatakan sebagai suatu ide, metode, barang, dan sebagainya yang dinilai 

sebagai sesuatu hal baru untuk seseorang maupun kelompok untuk dapat 

dimanfaatkan dalam memberikan solusi untuk masalah tertentu. Inovasi yang 

dapat dikatakan berhasil ialah inovasi yang memberikan nilai yang lebih besar 

kepada konsumen, kepada komunitas serta kepada lingkungan secara 

bersamaa, sehingga inovasi yang berhasil dapat memberikan dampak yang 

baik kepada sektor ekonomi serta dampak sosial yang luas. Dalam UU No.28 

tahun 2002 mengenai Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan 

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, inovasi merupakan suatu 

kegiatan dalam meneliti, mengembangkan, atau merekayasa, dimana hal 

tersebut dilakukan untuk tujuan pengembangan penerapan praktis nilai juga 

konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun suatu metode baru untuk 

melakukan penerapan ilmu pengetahuan kepada suatu produk maupun proses 

produksi (Mardiyono & Sugiyarti, 2015).  

Saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk membawa perubahan dalam 

berbagai sektor dalam rangka memberikan solusi bagi setiap permasalahan 

masyarakat yang semakin kompleks. Maka memberikan inovasi menjadi suatu 

kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menaikkan nilai pemerintahan dimata 
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masyarakat. Selain untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat umum, 

inovasi juga diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah. Dengan 

pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, munculah suatu 

inovasi dimana pemerintah mengintegrasikan penggunaan teknologi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Konsep kota pintar 

kemudian hadir sebagai inovasi sekaligus memberikan solusi dari setiap 

permasalahan yang dihadapi, konsep ini mengutamakan tatanan kota yang 

cerdas, dimana dengan penerapannya dapat memberikan kemudahan kepada 

masyarakat dalam mendapatkan informasi dengan cepat dan juga tepat. Selain 

daripada itu, konsep kota pintar juga memberikan peranan dalam 

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya sehingga menjadi lebih efisien. 

Beberapa manfaat yang dibawa oleh penerapan konsep kota pintar diantaranya 

meningkatkan kualitas hidup setiap penduduk, memberikan jaminan 

terpenuhinya kebutuhan dari masyarakat, memperbaiki kualitas lingkungan, 

mempercepat kinerja pelayanan, dan lain sebagainya. Dengan didukung oleh 

begitu banyaknya sarana penunjang dapat meningkatkan kecepatan 

tercapainya kota pintar, namun tidak hanya itu, peran serta partisipasi 

masyarakat juga merupakan faktor penting lainnya dalam mewujudkan kota 

pintar.  

Smart City yang berbasis Internet of Things, pada umumnya menyelesaikan 

permasalahan dengan memanfaatkan teknologi tertentu, mulai dari penerimaan 

data yang menggunakan censor/web/apps, lalu data tersebut kemudian di filter 

dan dipisahkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Berikutnya 

dilakukan analisa data yang kemudian diintepretasikan serta divisualisasikan. 

Dan selanjutnya data akan direspon berdasarkan trend yang bisa saja terjadi 

dengan beberapa skenario alternatif untuk mengambil keputusan (Rathore et 

al., dalam Hutama & Djunaedi, 2019). Untuk itu, penerapan konsep kota pintar 

dengan inovasi yang dibawanya akan memberikan tantangan tersendiri, 

misalnya untuk menciptakan fundamental dari kota pintar yaitu membuat 

ruang digital yang terhubung dengan infrastruktur kota, perlu melalui beberapa 

tahapan. Ruang digital merupakan ruang fisik yang ditampilkan dalam bentuk 

visual, geolocation, atau dalam bentuk abstraksi lain. Sehingga memungkinkan 

kondisi kota untuk direkam dan ditampilkan ke dalam bentuk yang lain secara 

realtime atau mendekati bersamaan. Untuk menerapkan konsep kota pintar 

dengan basis Internet of Things, perlu adanya suatu sistem yang utuh dan 

saling terhubung. Sistem tersebut tersusun dari 4 bagian, (Rathore et al., dalam 

Hutama & Djunaedi, 2019) yaitu: 
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1. Bottom tier, yang berisi suatu bagian dari sistem dengan tugas untuk 

mengambil dan mengumpulkan data. Alat tersebut dapat berupa 

sensor yang dipasang pada lingkungan, misalnya CCTV pada jalanan, 

taman, mall, ataupun dapat berupa aplikasi yang dipasang pada 

smartphone masyarakat yang dapat mengirimkan informasi tertentu 

oleh pengguna smartphone itu sendiri. 

2. Intermediete tier – 1, berisi suatu bagian dari sistem yang mempunyai 

tugas untuk membantu komunikasi data dari sensor dengan server 

data, kemudian kepada cloud storage dan web server. Untuk 

melakukan keterhubungan tersebut, diperlukan jaringan internet 

sehingga dapat membentuk hubungan satu sama lain. 

3. Intermediete tier – 2, yang merupakan bagian dari sistem dengan 

tugas sebagai pemroses dan pengelola data.   

4. Top tier, yakni bagian dari sistem dengan tugasa untuk menjalankan 

proses intepretasi dan visualisasi data. Top tier ini dapat berbentuk 

aplikasi yang menampilkan informasi spesifik. 

Di Indonesia sendiri, inovasi yang dibawa oleh penerapan Smart City dapat 

dilihat misalnya di Kota Manado, diantaranya Cerdas Command Center (C3), 

Pajak Online Terpadu (PONTER), Portal Analisis Data Berbasis Peta 

(PANADA), serta Manado Siaga 112 (MS112). Beragam inovasi pelayanan 

masyarakat yang dibawa oleh penerapan Smart City di Kota Manado tersebut 

mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat, bahkan berbagai 

inovasi tersebut sampai menjadi barometer bagi kota yang lain dalam 

menerapkan konsep kota pintar di daerah masing-masing. Meskipun 

penerapan konsep kota pintar dapat menjadi tantangan tersendiri dan dapat 

mengalami kendala tergantung kondisi dari daerah masing-masing, akan tetapi 

inovasi yang dibawa akan tetap membuat perubahan dengan berbagai 

kemudahan yang ditawarkan. Selain di Kota Manado, daerah lain juga telah 

banyak menghadirkan inovasi dalam mendukung tercapainya Smart City, hal 

ini mengindikasikan bahwa telah banyak kabupaten/kota di Indonesia yang 

menerapkan konsep kota pintar untuk membantu pelayanan serta 

mempermudah pengelolaan kota itu sendiri. Inovasi-inovasi yang 

dikembangkan disesuaikan dengan dimensi utama kota pintar, yaitu Smart 

Economy, Smart Mobility, Smart Governance, Smart Environment, Smart 
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Living, Smart People. Contoh penerapan inovasi berdasarkan dimensi dari kota 

pintar diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Smart Economy 

Pada dimensi ini, inovasi dapat berupa sesuatu yang berkaitan dengan 

informasi terkait pekerjaan, peluang usaha, atau berupa inovasi yang 

dapat mendorong perkembangan ekonomi melalui industri kreatif, 

bisa juga dalam bentuk lain yang pada dasarnya dapat menarik minat 

investor, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Contoh aplikasi 

untuk dimensi ini yaitu website belabeliku.com, yang merupakan 

marketplace untuk mewadahi setiap UMKM Kabupaten Kulon Progo 

dalam menjual produk mereka secara online, sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut.  

 

2. Smart Governance 

Untuk dimensi ini, inovasi yang dibawa yaitu berupa pelayanan 

publik yang terpusat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi, seperti misalnya pada Kota Yogyakarta terdapat Jogja 

Smart Service yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses 

berbagai pelayanan melalui 1 aplikasi saja. Dengan adanya inovasi 

tersebut, akan memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada 

masyarakat untuk dapat menjalankan prosedur pelayanan dengan 

lebih efisien. 

 

3. Smart Living 

Inovasi yang dibawa dengan kategori dimensi ini berupa hadirnya 

aplikasi/program pariwisata, kesehatan, ataupun program yang 

berkaitan dengan kegiatan budaya. Inovasi tersebut pada dasarnya 

dibuat dengan tujuan untuk memberikan suatu fasilitas berupa 

informasi baik mengenai kesehatan, atau yang lainnya, sehingga 

dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contoh penerapan 

inovasi dengan konsep Smart Living oleh pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi yaitu peningkatan layanan kesehatan untuk masyarakat 
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miskin secara online, program pendidikan terpadu, ambulans desa, 

dan lain sebagainya. 

 

4. Smart Environment 

Contoh inovasinya yaitu penerapan water management, waste 

management, dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah dengan 

lingkungan. Di Indonesia sendiri sudah banyak program dilakukan 

untuk melakukan daur ulang sampah plastik serta untuk 

memperlambat pertumbuhannya.  

 

5. Smart Mobility 

Inovasi yang dibawa berupa peningkatan kualitas transportasi publik 

untuk daerah perkotaan dengan menghadirkan solusi untuk mengatasi 

permasalahan mobilitas masyarakat, tentunya dengan memanfaatkan 

berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai. 

  

6. Smart People 

Untuk mencapai terwujudnya masyarakat cerdas, maka inovasi yang 

dibawa tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu 

sendiri, misalnya dengan menghadirkan program seperti kursus 

bahasa asing, memfasilitasi internet gratis di kawasan tertentu, 

ataupun dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 

memasarkan produk.  
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7.1 Pengembangan Layanan Pada Kota 
Pintar 
Pada era globalisasi, pelayanan informasi yang bersifat cepat dan juga akurat 

sangat dibutuhkan, sebab masyarakat saat ini membutuhkan informasi setiap 

saat. Dengan penerapan dari konsep kota pintar, masalah tersebut dapat diatasi 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

memberikan pelayanan masyarakat yang lebih efektif dan lebih efisien. 

Dengan penerapan konsep kota pintar, masyarakat juga dapat menyampaikan 

saran dan masukan kepada pemerintahan dengan lebih cepat dan lebih mudah. 

Melalui dukungan dari teknologi IT yang sesuai, maka berbagai layanan 

informasi dan data dapat dikembangkan sehingga terhubung satu sama lain 

dan dapat ditingkatkan menjadi pelayanan yang lebih baik. Sebagai contoh, 

kamera tilang elektronik yang memberikan kemudahan kepada petugas dalam 

melaksanakan pelayanan tersebut. Smart city juga kerap disebut sebagai suatu 

upaya yang bersifat inovatif dalam mengambil langkah yang hebat demi 

memajukan kota di suatu wilayah dengan berbasiskan kepada teknologi 

informasi dan komunikasi. Konsep kota pintar juga dirancang sedemikian rupa 

sehingga mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. 
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Kota pintar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta 

dukungan dari teknologi Internet of Things (IoT), sehingga dapat menaikkan 

tingkat efisiensi operasional pelayanan publik, sehingga dapat juga 

meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di kota 

tersebut. Di Indonesia sendiri telah ada beberapa kota yang menerapkan 

konsep kota pintar, pihak yang berpartisipasi tidak hanya pemerintahan akan 

tetapi juga masyarakat dan pihak swasta. Berdasarkan hasil kajian dari 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di tahun 2017, penerapan 

konsep kota pintar menjadi penting karena terus bertambahnya tingkat 

penduduk di daerah perkotaan. Dengan terus terjadi nya perubahan perilaku 

penduduk juga semakin membuat penerapan konsep kota pintar menjadi lebih 

penting, karena masyarakat juga membutuhkan pelayanan yang lebih mudah 

dan cepat yang dapat mereka akses cukup dari ponsel pintar masing-masing. 

Menurut Stephen Ezell (dalam Prabancono, 2015) Smart city dapat 

mengembangkan pelayanan jenis transportasi, sehingga sistem transportasi 

menjadi lebih efisien serta terhubung atau terkoneksi, hal ini dapat 

meningkatkan mobilitas masyarakat yang tinggal di kota tersebut. Dengan 

konsep kota pintar, dapat pula mewujudkan kondisi rumah serta bangunan 

yang lebih hemat dalam hal penggunaan energi, menjadi lebih ramah 

lingkungan, serta sudah beralih menggunakan sumber energi terbarukan. 

Selain itu, kondisi lingkungan dapat menjadi lebih baik, menjadi lebih lestari 

dengan pemanfaatan konsep pengaturan limbah serta konsep pengelolaan air 

yang lebih baik pula. 

Pengembangan layanan dengan konsep kota pintar salah satu yang terpenting 

yaitu untuk membuat layanan e-government menjadi lebih cepat implikasinya 

kepada penduduk dan bisa mendukung terciptanya kota yang layak dan lebih 

baik di masa mendatang, menjadi kota yang bersifat nyaman, aman serta 

meningkatkan daya saing kota tersebut di sisi perekonomian. Kota pintar 

diharapkan juga dapat memberikan solusi dari setiap permasalahan yang 

dihadapi oleh daerah perkotaan dengan adanya transparansi serta partisipasi 

dari masyarakat, perbaikan pada sisi transportasi publik, transaksi yang dapat 

dilakukan dengan non-tunai, dan lain sebagainya dengan dukungan dari 

teknologi. 
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8.1 Definisi Smart Government 

Smart Government secara bahasa berarti pemerintahan cerdas, yang sekaligus 

merupakan salah satu bagian terpenting untuk mewujudkan penerapan konsep 

kota cerdas. Menurut Anthopoulos & Reddick (2016 dalam Sari et al., 2019) 

Smart Government adalah sumber daripada smart public service, dari 

pemerintahan pada kota tersebut serta partisipasi dari masyarakat. Sedangkan 

menurut Scholl & Alawadhi  (2016 dalam Sari et al., 2019) Smart Government 

berkaitan dengan pemerintahan pada kota pintar, dimana pemerintahan 

tersebut mengelola serta menerapkan suatu kebijakan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi, institusi, serta dengan aktif berpartisipasi 

dan bekerja sama dengan stakeholder.  

Smart Government juga merupakan suatu konsep yang menjadi kelanjutan dari 

program e-Government, dimana konsep yang baru ini sudah lebih di 

sempurnakan mengikuti pemanfaatan teknologi serta inovasi untuk mencapai 

kinerja pemerintahan yang lebih baik. Munculnya istilah e-Government ketika 

itu didorong oleh munculnya berbagai solusi dari permasalahan administratif 

dalam layanan umum dengan memanfaatkan berbagai jenis teknologi. E-

Government lebih fokus kepada suatu inisiatif dimana teknologi dipakai agar 

bisa meningkatkan kualitas dari pelayanan masyarakat. Setelah mulai 

diterapkan, konsep e-Government terbukti dapat memberikan keuntungan 

yang nyata melalui berbagai kemudahan yang ditawarkan, akan tetapi 

pelayanan tersebut masih bersifat eksklusif, dan terpisah-pisah untuk setiap 

pelayanannya. Untuk memperbarui konsep tersebut, maka diangkatlah solusi 
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baru yaitu Smart Government, dimana semua pelayanan akan bersifat terpusat 

dan saling terintegrasi, sehingga menawarkan berbagai kemudahan yang lebih 

baik lagi. Di Indonesia sendiri contoh penerapan dari Smart Government 

tersebut dapat dilihat di Kota Surabaya yang mempunyai e-Kios. Dengan 

aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengajukan permohonan jasa publik serta 

perizinan dalam segala bentuk, tanpa perlu mengurusnya dengan berpindah-

pindah dari suatu lembaga pemerintahan kepada lembaga yang lain. 

8.2 Smart Government Pada Era 
Urbanisasi dan Internet of Things 

Kawasan urban atau perkotaan adalah area yang kegiatan utamanya bukan 

pertanian, dengan penyusunan wilayah berbentuk pemukiman serta distribusi 

ekonomi, layanan jasa pemerintahan, juga pelayanan sosial. Daerah perkotaan 

memang mempunyai daya tarik tersendiri yang mengakibatkan tingkat 

populasi di wilayah perkotaan semakin berkembang, dan bahkan di prediksi 

hingga 70% pada tahun 2050. Naiknya tingkat populasi tersebut menjadi 

acuan suatu daerah untuk harus meningkatkan pelayanan yang ditawarkan 

seperti bangunan, pendidikan, transportasi, dll. Dengan kesiapan setiap daerah 

untuk menerima naiknya tingkat populasi penduduk, akan menjadi tempat 

terjadinya suatu proses ekonomi yang tinggi, karena kawasan urban menjadi 

tempat dengan tingkat konsentrasi tinggi dari pekerja, konsumen, serta bisnis. 

Sehingga, jika daerah tersebut memanfaatkan keadaan dengan baik, tentu 

dapat meningkatkan perekonomian. Permasalahan urbanisasi merupakan suatu 

tantangan tersendiri yang mesti dihadapi perkotaan sampai bertahun-tahun 

kedepannya. Daerah urban, mempunyai kerentanan terkait permasalahan 

pelayanan kesehatan, kekurangan pasokan sumber daya, masalah terkait 

dengan polusi, kemacetan jalan, serta tingkat pertumbuhan penduduk yang 

tinggi. Secara umum, semua kota yang ada di dunia menghadapi 

permasalahan-permasalahan tersebut, bahkan selain masalah itu, masih rentan 

pula terhadap masalah lain yakni terkait pelayanan publik dan juga masalah 

keamanan. Indonesia dengan tingkat populasi penduduk yang terbanyak ke-4 

di dunia, juga mengalami berbagai masalah tersebut, termasuk persebaran 

penduduk di Indonesia yang tidak merata, dan kawasan urban mempunyai 

suatu peran yang sangat penting terutama dalam sisi ekonomi. Untuk 

membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut, 

diperlukan suatu framework integrasi yang dapat menjadi katalis dalam 

melakukan perencanaan serta pengambilan keputusan. 
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Pada era saat ini, dimana penggunaan Big Data dan Internet of Things menjadi 

suatu teknologi yang berkembang pesat, istilah kota pintar semakin sering 

menjadi perbincangan hangat karena dikatakan mampu untuk menyelesaikan 

berbagai masalah yang terjadi pada area perkotaan, selain itu juga dapat 

menjadi katalis dalam pengembangan suatu kota. Secara umum, Smart City 

merupakan suatu pemanfaatan teknologi komputasi yang pinar, untuk 

mewujudkan kondisi dimana komponen infrastruktur serta layanan kota yang 

lebih baik. Komponen tersebut dapat memuat pendidikan, kesehatan, 

transportasi, dan lain sebagainya. Dalam penerapan kota pintar, sangat 

berkaitan dengan Big Data juga Internet of Things (IoT). Big Data sendiri 

adalah suatu istilah untuk menggambarkan sejumlah data yang bersifat besar 

dan banyak yang kemudian dianalisa untuk menciptakan prediksi dari keadaan 

suatu daerah, sedangkan Internet of Things merupakan suatu sistem internet 

yang terhubung dengan dunia nyata, seperti dalam hal penggunaan sensor pada 

berbagai perangkat. Negara-negara di dunia sudah mulai menerapkan konsep 

kota pintar menyesuaikan dengan budaya dan juga masalah yang mereka 

hadapi. Indonesia sendiri, juga telah mulai menerapkan konsep kota pintar 

yang memberikan solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi. 

Contohnya, Jakarta Smart City, penerapan kota pintar di Bandung, dan 

Surabaya. Konsep kota pintar yang luas membuatnya memiliki berbagai fokus 

yang berbeda untuk penerapannya, seperti pada sektor pelayanan publik, 

pemantauan atau monitoring, dan sebagainya tergantung dari kultur serta 

permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Indonesia juga 

mempunyai program “Gerakan Menuju 100 Smart City” yang telah mulai 

dilaksanakan pada tahun 2017. 

Di New York yang telah menerapkan konsep kota pintar, mempunyai suatu 

urban innovation platform dengan nama ‘Change by Us’, yang memuat 

berbagai ide dari masyarakat sekitar untuk mengembangkan kota tersebut, 

platform ini dijalankan oleh masyarakat di tahun 2011. Sementara itu, di 

beberapa negara pada benua Eropa, implementasi kota pintar fokus kepada 

pemecahan masalah terkait dengan lingkungan ekologi, kesehatan, 

pemanfaatan sumber daya, serta pengembangan bangunan pintar. Di sisi lain, 

Seoul lebih memilih untuk berfokus kepada pengembangan informasi untuk 

menghubungkan masyarakat dengan pemerintahan. Sementara India, lebih 

fokus kepada pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup 

penduduk karena India termasuk negara dengan populasi yang sangat besar. 

Setiap penerapan konsep kota pintar, dapat diterapkan oleh daerah-daerah di 

dunia untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi 
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oleh daerah masing-masing, sehingga untuk mendapatkan solusi yang tepat 

dibutuhkan pemilihan solusi yang tepat pula dari pemerintahan atau perencana 

kota pintar.  

Tujuan dari diterapkannya konsep kota pintar yaitu untuk meningkatkan 

kapabilitas serta memberikan solusi dari setiap masalah dengan 

mengoptimalkan penggunaan sumber daya, pelayanan yang dapat di dapatkan 

kapan saja serta keamanan yang bersifat bagus. Selain itu, penerapan konsep 

ini juga menawarkan tingkat efisiensi dan efektifitas yang baik, dalam hal 

mengendalikan serta mengawasi kinerja pemerintahan dalam meningkatkan 

kualitas kehidupan dan pengembangan kota sehingga dapat bertahan dan 

berkembang secara berkelanjutan. Transaksi ekonomi yang terjadi pada daerah 

masing-masing bisa dikumpulkan ke dalam suatu ‘Big Data’, untuk 

dimanfaatkan kedepannya. Pengumpulan data transaksi tersebut, dapat 

dilakukan melalui transaksi kartu kredit, toko online, maupun transaksi toko 

fisik. Menganalisa data tersebut, dapat menjadi acuan untuk memprediksi 

perilaku konsumsi masyarakat serta memprediksi pertumbuhan ekonomi 

daerah dimasa depan. Beberapa faktor penting untuk diperhatikan oleh suatu 

daerah perkotaan dalam penerapan konsep kota pintar yaitu: 

1. Sensing, yaitu mengenali masalah yang dihadapi. 

2. Understanding, yaitu mengerti dengan kondisi permasalahan 

tersebut. 

3. Controlling, yaitu dapat mengatur sumber daya yang ada untuk 

dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mencapai pelayanan 

masyarakat yang optimal. 

Sementara untuk penerapan IoT (Internet of Things), suatu daerah 

membutuhkan perangkat yang dapat melakukan transmisi data lewat suatu 

sensor secara langsung / realtime. Di Indonesia sendiri, penerapan Smart City 

yang didukung oleh IoT sudah dilakukan oleh Kota Jakarta semenjak 2014. 

Berbagai jenis perangkat sudah dipasang untuk memaksimalkan penerapan 

konsep kota pintar di kota tersebut, seperti pemasangan CCTV pada kawasan 

publik, penggunaan GPS untuk melakukan pemantauan bus, pemanfaatan 

teknologi smart lighting, dan lain sebagainya. Sehingga membuat Jakarta 

menjadi kota dengan berbagai sektor yang saling terhubung, seperti pada 

sektor transportasi, pelayanan kesehatan, ataupun pemantauan. Kota lain yang 

telah menerapkan konsep kota pintar adalah Bandung, yang memiliki kawasan 

urban dengan tingkat penduduk yang tinggi. Kota Bandung berfokus kepada 
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pengembangan sektor ekonomi (smart economy), terutama untuk area 

teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu contoh penerapan konsep kota 

pintar di Bandung adalah adanya platform ‘SuaraBdg’, yakni suatu aplikasi 

dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan lebih cepat dan 

mudah. Disisi lain, Kota Surabaya menerapkan suatu layanan pengelolaan 

keuangan dan berbagai layanan publik seperti e-delivery, e-perizinan, e-health, 

dll. Yang tentunya memberikan kemudahan kepada masyarakat maupun 

pemerintahan dalam mencapai kondisi kota yang lebih layak huni, nyaman, 

dan aman. Dengan menerapkan konsep kota pintar pada wilayah urban, serta 

dengan peran serta pemerintahan dan masyarakat, diharapkan mampu 

membantu memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh 

semua wilayah perkotaan di dunia. 
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9.1 Data dan Smart Government 

Memanfaatkan perkembangan teknologi dapat meningkatkan efisiensi serta 

efektifitas dari penyebaran informasi, penghematan sumber daya, bahkan 

dapat meningkatkan kinerja dari pemerintahan. Dengan menerapkan konsep 

Smart Government, artinya suatu daerah sepakat untuk mengambil tindakan 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan 

memaksimalkan pemanfaatan dari teknologi informasi dan komunikasi. Untuk 

itu, berbagai daerah di seluruh penjuru dunia mulai menerapkan konsep Smart 

Government untuk menghadapi berbagai permasalahan yang kerap dialami 

oleh masing-masing daerah tersebut. 

Dalam konsep Smart Government, berbagai jenis pelayanan akan saling 

terintegrasi dan bersifat terpusat, masing-masing pelayanan tersebut akan 

menyimpan banyak sekali data, sehingga jika digabungkan akan membentuk 

data dalam jumlah yang sangat besar. Data ini dapat dimanfaatkan oleh 

pemerintahan untuk memperbaiki dan meningkatkan kembali kualitas 

pelayanan mereka. Misalnya, dengan penerapan konsep Smart City, suatu 

daerah akan membangun aplikasi terintegrasi yang didalamnya terdapat 

banyak pelayanan termasuk diantaranya yaitu pelayanan untuk menyampaikan 

keluhan masyarakat terkait kinerja pemerintahan, setelah menerima berbagai 

macam data keluhan tersebut, pemerintah dapat memilah kinerja apa yang 
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perlu diprioritaskan untuk evaluasi berdasarkan data keluhan yang paling 

banyak, sehingga dengan berkumpulnya data tersebut dapat digunakan untuk 

mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. 

9.2 Connecting People, Process, Data and 
Things 

Dalam penerapan konsep kota pintar, dibutuhkan suatu acuan yang 

memudahkan tiap-tiap daerah dalam membangun daerah masing-masing agar 

dapat menjadi kota pintar yang kokoh, untuk itu berbagai ahli dalam hal 

tersebut telah mengembangkan macam-macam framework smart city yang 

dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan tiap daerah. Di Indonesia sendiri, 

terdapat kerangka kota pintar yang disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia 

seperti Garuda Smart City Model. Indonesia juga memiliki acuan berupa 

Panduan Perencanaan Induk Kota Cerdas. Untuk membentuk kota pintar yang 

kokoh dan berkelanjutan, suatu daerah dapat memperkuat 6 dimensi kota 

pintar, salah satunya pemerintah cerdas (Smart Government). 

Smart Government sendiri merupakan sebuah bentuk inovasi dalam sistem 

pemerintahan yaitu dengan mengembangkan sistem yang lebih modern dan 

berbasis teknologi. Namun, penerapan pemerintah cerdas tidak cukup hanya 

sebatas pemasangan teknologi terbaru, akan tetapi perlu juga memperhatikan 

orang yang mengoperasikan teknologi tersebut, pengguna nya, birokrat, serta 

proses pemerintahan yang terjadi di dalamnya. Pemimpin daerah juga menjadi 

faktor yang penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan melalui 

penerapan konsep Smart Government ini. Dengan pemimpin yang dicintai 

warga nya, maka dapat memberikan dorongan kepada masyarakat daerah agar 

ikut berpartisipasi dalam memajukan daerah tersebut.  

Dalam mewujudkan Smart City ataupun Smart Government, pasti akan 

melekat dengan suatu konsep teknologi yaitu Internet of Things (IoT), namun 

terdapat sebuah pengembangan lebih lanjut dari konsep IoT tersebut, yaitu 

Internet of Everything, yang mendefinisikan suatu kondisi dimana semua hal 

disekitar dapat saling terkoneksi, mulai dari manusia, proses, data, bahkan 

benda sekitar, semua terhubung melalui internet. Terdapat pilar yang 

menyusun Internet of Everything, yaitu People, Data, Process dan Things 

(Banafa, 2016). Penjelasan dari masing-masing pilar tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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1. Connecting People atau secara bahasa dapat diartikan 

menghubungkan orang, berarti siapa saja dapat berkomunikasi 

dengan siapa pun. Didorong oleh perkembangan teknologi semakin 

maju, masyarakat mulai beralih untuk menggunakan komunikasi 

berbasis internet, sebuah komunikasi yang tidak dapat dihalangi oleh 

tempat maupun waktu, setiap orang bisa terhubung kapan saja dan 

dimana saja. Termasuk seorang penduduk dapat terhubung dengan 

lembaga / instansi pemerintahan dengan lebih mudah. Penerapan 

konsep Smart Government adalah salah satu hal yang memudahkan 

pertemuan tersebut, dengan aplikasi satu pintu, masyarakat dapat 

mengakses berbagai jenis pelayanan umum yang diinginkan cukup 

dengan mengoperasikan perangkat mereka masing-masing. 

Masyarakat juga akan mendapatkan aplikasi berupa forum 

penyampaian keluhan secara online yang memberikan kemudahan 

kepada masyarakat untuk dapat terhubung dengan pemerintahan, 

sehingga masyarakat, siapa saja dapat menyampaikan keluhan dan 

memberikan saran dengan lebih tepat, cepat, dan mudah. 

2. Data, yaitu suatu informasi yang dikumpulkan melalui manusia 

ataupun benda. Dengan mengubah data yang banyak menjadi sebuah 

pengetahuan, maka data tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi 

acuan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk itu 

pengelolaan data harus lebih optimal dan teliti, juga pastinya 

disimpan dengan aman untuk menjaga agar informasi tersebut tidak 

digunakan untuk hal yang tidak bertanggung jawab. 

3. Process, yang dimaksud merupakan suatu penghubung antara objek, 

dimana proses ini menyampaikan informasi kepada orang atau objek 

yang tepat di waktu yang tepat dan dengan metode yang paling baik 

atau sesuai. 

4. Things, merupakan sebuah bentuk nyata atau objek yang terhubung 

dengan internet sehingga saling terintegrasi satu sama lain dan dapat 

saling berkomunikasi. 
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9.3 Membangun Smart Government 
untuk Peningkatan Layanan Publik 

Pembangunan dan pengembangan Smart Government telah mulai diterapkan 

di Indonesia, hal tersebut dilakukan dalam mendukung pengembangan Smart 

City dengan tujuan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan 

publik. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kota Yogyakarta, dalam RPJMD 

tahun 2017-2022, Yogyakarta mengajukan konsep kota pintar yang akan 

meningkatkan kemudahan serta memberikan berbagai manfaat kepada 

masyarakat. Kini Yogyakarta Smart City telah banyak dikenal melalui 

program atau aplikasi mereka yang di beri nama ‘Jogja Smart Service’ atau 

yang biasa disebut juga sebagai JSS.  Melalui Jogja Smart Service, masyarakat 

dapat mengakses berbagai macam pelayanan publik, seperti penyampaian 

pengaduan, pengajuan perizinan, layanan darurat, dan sebagainya, cukup 

dengan melalui aplikasi JSS yang dapat diunduh secara gratis di PlayStore 

untuk sistem operasi Android. 

Aplikas JSS yang mengusung mode ‘single window and single sign-on’ 

tersebut dapat di operasikan dengan mudah karena berbentuk sederhana, 

masyarakat cukup mengunduh aplikasi tersebut, menginstalnya di perangkat 

masing-masing, selanjutnya masyarakat sudah mengakses semua pelayanan 

yang ada di aplikasi tersebut cukup dengan menggunakan NIK dalam 

melakukan pendaftaran. Layanan JSS terhubung  dengan semua instansi 

pemerintahan sehingga memungkinkan pengguna untuk mendapatkan 

berbagai pelayanan berbeda di aplikasi tersebut tanpa harus berpindah aplikasi 

lain, dan tanpa harus datang langsung ke tempat tertentu untuk mendapatkan 

pelayanan masyarakat yang diinginkan. Terdapat lebih dari 20 jenis pelayanan 

yang dapat diakses yang dibagi ke dalam beberapa kategori layanan, 

diantaranya yaitu: 

1. Kedaruratan, terdapat pelayanan khusus yang dapat dimanfaatkan 

pengguna untuk memberikan laporan kejadian di sekitar kota yang 

memerlukan penanganan segera, seperti terjadinya kecelakaan, 

kebakaran, dan keadaan darurat lainnya. Pelayanan ini dilengkapi 

dengan peta lokasi sehingga mempermudah petugas untuk segera 

bertindak. 

2. Informasi dan pengaduan, memuat berbagai layanan untuk 

menyampaikan pengaduan, seperti Unit Layanan Informasi dan 
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Pengaduan (UPIK), selain itu juga terdapat layanan pengajuan 

pertanyaan. Pada kategori ini juga memuat beberapa layanan yang 

memberikan informasi termasuk diantaranya layanan Warta Kota, 

Statistik, Website OPD, dll. 

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang memuat berbagai pelayanan 

yang berhubungan dengan perizinan, diantaranya perizinan 

pendidikan, perizinan ketenagakerjaan, perizinan lingkungan, dll.  

4. Data dan Informasi, berisi berbagai layanan terkait data dan juga 

informasi yang akurat terkait Kota Yogyakarta. Termasuk 

diantaranya lowongan pekerjaan, informasi lokasi-lokasi penting, 

CCTV aktif, informasi kualitas lingkungan, dll. 

5. Layanan Umum, yang memuat berbagai pelayanan untuk siapa saja, 

seperti PPDB, persuratan dinas, kartu pencari kerja, informasi antrian 

RSUD, dll. 

Dengan adanya JSS tersebut, tentu meningkatkan efisiensi pemerintah dan 

juga masyarakat dalam hal akses kepada pelayanan umum, namun untuk terus 

meningkatkan kualitas dari Smart Government dan dalam upaya 

meningkatkan layanan publik, perlu adanya kontribusi dari masyarakat dalam 

menggunakan dan memberikan saran terkait Jogja Smart Service ini. 

Meningkatkan partisipasi masyarakat akan menjadi tantangan tersendiri bagi 

setiap daerah dalam mewujudkan Smart Government, maka selain tindakan 

pengembangan aplikasi, dibutuhkan juga sosialisasi kepada masyarakat terkait 

penggunaan aplikasi tersebut agar dapat bermanfaat dan memberikan 

kemudahan dalam hal akses pelayanan untuk masyarakat itu sendiri 

khususnya. Untuk memperkenalkan aplikasi tersebut, dapat melalui berbagai 

media digital, ataupun dengan media cetak seperti poster, banner, dll. Hingga 

saat ini, jika dilihat berdasarkan review di aplikasi Google PlayStore, respon 

masyarakat terkait aplikasi JSS cukup baik, yaitu dengan nilai 4.5 / 5.0 dan 

dengan lebih dari 1000 unduhan.  



 

Bab 10 

Produk dan Layanan Smart 

Government 

 

 

10.1 Akta Online 

Akta kelahiran merupakan suatu dokumen yang menunjukkan identitas 

autentik terkait status seseorang serta menjadi suatu bukti kewarganegaraan 

orang tersebut. Setiap kelahiran mesti dilaporkan kepada lembaga terkait 

maksimal 60 hari setelah hari kelahiran, dan proses penerbitan Kutipan Akta 

Kelahiran dapat memakan waktu hingga 2 minggu. Akta kelahiran merupakan 

dokumen yang wajib di urus karena merupakan salah satu dokumen yang 

wajib dimiliki oleh semua warga, karena akta kelahiran adalah bukti yang sah 

terkait status kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Disdukcapil atau 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berbagai macam urusan administrasi 

anak dimasa depan akan memerlukan dokumen tersebut. Selain pengurusan 

akta kelahiran anak sendiri, bayi yang telah dilaporkan kelahirannya akan 

didaftarkan kepada Kartu Keluarga serta diberikan NIK. Beberapa syarat yang 

diperlukan untuk mengurus Akta Kelahiran diantaranya: 

1. Surat pengantar yang diterbitkan oleh RT/RW setempat. 

2. Surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/Bidan/yang berkaitan. 

3. KK Orang Tua. 

4. KTP Orang Tua. 

5. Surat Nikah. 
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6. KTP Saksi Kelahiran. 

Berdasarkan pentingnya pengurusan dokumen akta kelahiran tersebut, serta 

dengan didorongnya oleh perkembangan teknologi yang semakin maju, maka 

diterapkanlah suatu sistem baru yang membuat masyarakat dapat melakukan 

pengurusan akta secara online tanpa perlu mendatangi langsung pihak / 

lembaga terkait untuk melakukan pengurusan akta kelahiran. Prosedur yang 

dilakukan untuk membuat akta kelahiran secara online (dalam Ratnasari, 

2021) adalah sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan dokumen/syarat yang diperlukan. 

2. Melakukan pendaftaran melalui website Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil setempat, seperti disdukcapil.bogorkab.go.id. 

3. Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan NIK Kepala Keluarga 

beserta nomor ponsel yang masih aktif. 

4. Selanjutnya pemohon dapat mengikuti petunjuk yang tersedia, 

dengan mengisi setiap data yang diminta dengan benar. 

5. Setelah semua tahapan dilalui, maka pemohon akan menerima akta 

kelahiran dalam bentuk dokumen melalui surel. 

6. Dokumen tersebut dapat dicetak sendiri atau dibawa ke Dinas terkait 

untuk dicetak. 

10.2 E-Arsip 

Dengan kemajuan teknologi, membuka peluang bagi setiap bidang untuk 

membuat berbagai inovasi baru dengan memanfaatkan perkembangan 

teknologi tersebut. Salah satu inovasi dalam perkembangan teknologi ini yaitu 

di bidang pengarsipan, dimana setiap dokumen dapat diarsipkan ke dalam 

bentuk elektronik untuk meningkatkan efektifitas serta efisiensi dalam 

penjagaan arsip. Arsip elektronik atau E-Arsip, merupakan suatu aplikasi yang 

menyimpan berbagai informasi yang tertera pada arsip fisik. Dengan adanya 

aplikasi E-Arsip tersebut, pengguna dapat melihat kembali isi dari dokumen 

yang dimasukkan kedalam aplikasi ini dalam bentuk dokumen hasil scan. 

Dengan adanya aplikasi yang dapat membantu dalam mengelola arsip secara 

elektronik ini, meningkatkan keamanan dan menjamin ketersediaan dari tiap 

dokumen kapan saja. Selain itu, dengan memanfaatkan E-Arsip, dapat 

meningkatkan efisiensi serta efektifitas kegiatan. 
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Beberapa manfaat dari penggunaan aplikasi E-Arsip diantaranya: 

1. Memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mencari dan 

menelusuri informasi arsip. 

2. Pengguna dapat melakukan pemantauan terhadap volume arsip yang 

disimpan pada Satuan Kerja. 

3. Dapat melakukan inventarisir arsip yang bernilai guna tinggi serta 

bernilai kesejahteraan yang disimpan oleh Satuan Kerja. 

4. Tingkat keamanan arsip menjadi lebih baik, karena untuk dapat 

mengakses E-Arsip, dibutuhkan otoritas tertentu sehingga tidak 

semua orang dapat melakukan hal tersebut. 

Layanan E-Arsip dapat diakses secara online melalui komputer atau perangkat 

apapun dengan akses internet, sedangkan untuk kebutuhan lain dalam 

pelayanan tersebut, pengguna dapat menyiapkan scanner dan juga printer.  

10.3 E-Kelurahan 

Kelurahan elektronik atau E-Kelurahan adalah suatu pelayanan dalam bentuk 

aplikasi untuk mempermudah dan mengotomatiskan proses administrasi 

pelayanan publik pada kantor desa / kelurahan agar dapat berjalan dengan 

lebih optimal, mudah dan lebih akurat. Tujuan dari E-Kelurahan sendiri adalah 

untuk dapat mencapai tingkat pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat, 

juga mencapai transparansi proses pelayanan, karena salah satu syarat 

mencapai Good Governance yaitu pelayanan yang dapat terukur dan mudah 

untuk dilaksanakan. Beberapa pelayanan yang dapat dioptimalkan dengan 

adanya E-Kelurahan diantaranya yaitu pembuatan surat keterangan, 

melakukan pendataan penduduk, serta melakukan arsip. Selain itu, surat dan 

perizinan dapat di pantau perkembangannya, sehingga bisa diketahui proses 

yang berjalan apakah sudah selesai atau belum, tanpa mengharuskan 

masyarakat untuk datang secara langsung ke kantor kelurahan. Masyarakat 

juga tidak perlu mengantri untuk mendapatkan pelayanan sehingga dapat 

menghemat waktu dalam proses pengelolaan administrasi dengan berbasis 

teknologi informasi. Sementara dari sisi kelurahan, dapat meningkatkan 

produktifitas dalam bekerja karena dengan adanya pemanfaatan teknologi 

yang optimal dan tools yang tepat, pegawai kelurahan dapat melaksanakan 

berbagai operasional dengan cepat tanpa harus menyediakan tenaga khusus IT 

pada kantor kelurahan.  
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Tujuan utama dari program E-Kelurahan yaitu untuk mencapai pelayanan 

yang prima, dengan penerapan program tersebut juga dapat meminimalisir 

praktik pungli (pungutan liar) yang kerap ditemukan oleh masyarakat dalam 

proses pelayanan. Hadirnya program E-Kelurahan menawarkan sistem yang 

terintegrasi dengan internet, dimana data dari kelurahan tersebut akan 

terhubung dengan dinas. Sehingga selain membantu staf dalam melakukan 

pekerjaan mereka, hal ini juga dapat membantu masyarakat dalam mengakses 

data kependudukan mereka, misalnya untuk pembuatan Kartu Keluarga baru, 

masyarakat hanya perlu datang untuk mengikuti proses input data, kemudian 

KK yang diinginkan langsung dapat dicetak tanpa harus menunggu update 

yang lebih lama dari pusat. Masyarakat juga dapat melihat atau melakukan cek 

status kependudukan mereka melalui aplikasi E-Kelurahan ini, seperti misal 

ketika seseorang ingin melihat status sosial ekonomi untuk mengurus Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM), cukup dengan melakukan input data NIK 

(Nomor Induk Kependudukan) maka masyarakat sudah dapat melihat 

informasi yang diinginkan tersebut.  

Program E-Kelurahan yang termasuk bagian dari program E-Kelurahan 

merupakan sebuah kontribusi dari Telkom Group untuk pemerintah kota 

sebagai bentuk dukungan mereka terhadap langkah mewujudkan Smart City. 

Melalui E-Pemerintahan, kinerja pemerintah daerah dapat menjadi lebih 

efisien, layanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, serta membantu 

mendukung peningkatan kualitas ekonomi daerah. Secara umum, E-

Pemerintahan tersusun oleh Smart City Monitoring dan E-Kelurahan / E-

Kecamatan, sehingga telah mempunyai fitur yang lengkap untuk dapat 

menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pada Smart City 

Monitoring, terdapat beberapa fitur diantaranya Customize City Dashboard, 

Visual BI, bahkan terdapat fitur yang memungkinkan pemerintah untuk 

mengetahui ada berapa orang yang memberikan pengajuan surat lengkap 

dengan keterangan waktu, dll. secara instan. Selain itu, terdapat email 

notification sehingga warga bisa mendapatkan informasi progress dari 

pengajuan surat merek yang berjalan. Berikut langkah-langkah dalam 

mengakses E-Kelurahan, yaitu: 

1. Membuka website e-kelurahan, seperti www.(namakelurahan).e-

pemerintahan.com. 

2. Mengikuti prosedur login, dengan username dan password. 

3. Setelah masuk ke dalam aplikasi, maka kita akan diberikan beberapa 

fitur pilihan seperti Dashboard, Buat Surat, Data Warga, dll. 
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4. Kemudian pilih pelayanan yang di inginkan, misalnya membuat surat 

SKTM Kesehatan. 

5. Selanjutnya akan ditampilkan beberapa syarat yang harus dipenuhi, 

seperti Nama, alamat, No. KTP, No. KK, dan sebagainya, sesuai 

dengan arahan yang diberikan. 

6. Setelah berbagai form dan persyaratan terpenuhi, kemudian kita 

dapat melakukan peninjauan melalui tombol preview. 

7. Setelah semua selesai, maka surat sudah dapat langsung di proses. 

Didalam program ini, staf dapat melihat profil dari warga yang menggunakan 

pelayanan, lengkap dengan keterangan aktivitasnya masing-masing, sehingga 

pelayanan apa saja yang sering digunakan oleh warga dapat dipantau dan 

diketahui dengan mudah.  

10.4 E-Office 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuka peluang kepada 

pemerintahan untuk membuat suatu sistem dengan model yang baru. 

Perkembangan teknologi tersebut mendorong terjadinya perubahan dari sistem 

birokrasi yang dilakukan secara tradisional menuju paradigma Smart 

Government yang menekankan pemanfaatan teknologi dalam mendukung 

terwujudnya kemudahan, ketepatan, kecepatan serta kenyamanan masyarakat 

dalam mendapatkan pelayanan terbaik. 

Electronic Office atau E-Office adalah suatu pelayanan dalam bentuk aplikasi 

yang mempunyai tujuan agar dapat memberikan kemudahan dalam 

pengelolaan administrasi perkantoran. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah 

dapat melakukan pengelolaan dokumen atau surat menyurat, serta aktivitas 

lainnya dimana saja, karena dapat diakses secara online. Aplikasi tersebut 

dikembangkan dengan konsep paperless, dimana dengan penerapan konsep 

tersebut berarti akan mengurangi penggunaan kertas fisik dalam proses 

administrasi perkantoran dan segala bentuk kegiatan surat-menyurat bagi 

semua karyawan perusahaan. Dengan penerapan E-Office tersebut, akan 

membawa sistem pemerintahan kearah modernisasi administrasi sehingga 

mempercepat dan memberikan kemudahan dalam penyelesaian dokumen serta 

pengelolaan surat. Beberapa tujuan dan manfaat dari penerapan E-Office 

diantaranya: 
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1. Mempermudah pengelolaan surat-menyurat karena dilakukan secara 

elektronik. 

2. Menambah kecepatan pengelolaan dokumen. 

3. Meningkatkan efisiensi serta efektifitas pengelolaan. 

4. Mewujudkan birokrasi modern di instansi pemerintahan 

 10.5 E-PBB 

E-PBB merupakan sebuah aplikasi untuk memberikan pelayanan wajib pajak 

bumi dan bangunan, aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan 

pengecekan tagihan pembayaran pajak bumi dan bangunan, informasi 

pelayanan, dan lain sebagainya. Aplikasi E-PBB tersedia versi Android, 

dimana pengguna dapat melihat status pembayaran, saran, tempat pembayaran, 

informasi sppt, sampai penyampaian saran dan masukan kepada pihak terkait 

untuk mendapatkan respon yang lebih cepat. 

Wajib pajak dapat melakukan pendaftaran secara online dengan aplikasi E-

PBB, sehingga setelah melakukan pendaftaran, wajib pajak dapat menerima 

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang melalui e-mail. Untuk melakukan 

pendaftaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, cukup dengan mengisikan 

data wajib pajak seperti NIK, NOP, alamat surel, serta nomor telepon yang 

aktif, selain itu juga diperlukan untuk mengunggah scan/foto SPPT, KTP, dan 

STTS. Verifikasi data akan dilakukan oleh tim verifikasi e-SPTT di Bappeda, 

jika verifikasi berhasil, maka fitur pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang melalui email dan SMS akan diaktifkan. Dengan adanya aplikasi 

ini, diharapkan wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam mengakses 

berbagai informasi melalui aplikasi ini, diharapkan juga dengan adanya 

kemudahan tersebut dapat membantu mendorong realisasi pendapatan pajak 

daerah. 

Di Indonesia sendiri, E-PBB sudah diluncurkan dan diterapkan oleh Kota 

Depok, E-PBB yang bersifat online tersebut dinilai akan memberikan 

kemudahan untuk setiap wajib pajak dalam mengakses berbagai informasi 

terkait dengan perpajakan, selain itu dengan adanya pendaftaran E-SPPT 

secara online juga menambah keuntungan masyarakat dengan adanya aplikasi 

tersebut. Wajib pajak juga dapat mengajukan layanan PBB seperti 

pengurangan, mutasi, dll. terkait dengan pembayaran, pemerintah kota Depok 

akan bekerja sama dengan berbagai Bank, untuk mempermudah dan 

melancarkan transaksi wajib pajak melalui aplikasi ini. 
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Beberapa aplikasi terkait dengan perpajakan daerah, diantaranya: 

1. Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB), 

yaitu sebuah sistem yang dapat digunakan untuk melayani berbagai 

kebutuhan terkait pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan 

ataupun perkotaan dengan basis web yang terintegrasi. 

2. Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (SIMBPHTB), yaitu sebuah aplikasi pelayanan setiap 

kebutuhan untuk pengelolaan dengan berbasis komputer. 

3. Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD), 

yaitu suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk fungsi kearsipan 

serta mempercepat rekapitulasi data pendapatan asli daerah dengan 

berbasis website. 

Beberapa aplikasi sistem informasi pajak terpadu tersebut akan cocok atau 

sesuai digunakan oleh Badan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Pajak 

Daerah, atau lembaga lain yang terkait. 

10.6 E-Perizinan 

Informasi menjadi suatu aset yang sangat penting di era globalisasi seperti saat 

ini, maka dari itu informasi mestinya dapat disebarkan dan diterima oleh pihak 

yang membutuhkan dengan lebih cepat dan efektif. Salah satunya dalam hal 

pengajuan perizinan, pihak pengelola membutuhkan informasi yang 

diperlukan untuk melanjutkan pengurusan perizinan sementara masyarakat 

yang menggunakan pelayanan tersebut juga membutuhkan informasi 

mengenai syarat apa saja yang mestinya disiapkan. Dengan prosedur 

tradisional, masyarakat biasanya melakukan hal tersebut dengan cara 

mendatangi langsung pihak terkait untuk mengurus perizinan, bahkan untuk 

sekedar menanyakan syarat apa saja yang perlu dipenuhi. Tentu skenario 

kejadian tersebut akan menyita waktu yang tidak sedikit, maka perlu dilakukan 

perubahan agar dapat mendorong berjalannya prosedur perizinan dengan lebih 

efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kemudahan kepada 

masyarakat ataupun pihak terkait lainnya.  

Dalam menghadapi permasalahan perizinan tersebut, maka munculah 

terobosan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, yaitu E-

Perizinan. E-Perizinan merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk 
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mendapatkan layanan pendaftaran perizinan untuk masyarakat yang dapat 

dilakukan secara online melalui jaringan internet. Dengan begitu, masyarakat 

tidak perlu lagi datang langsung ke pihak terkait untuk melakukan pengajuan 

perizinan, aplikasi ini juga diusung dengan konsep paperless, dimana 

penggunaan kertas fisik dapat diminimalisir karena tidak memerlukan berkas 

dalam bentuk fotokopi. Beberapa manfaat dari penerapan E-Perizinan ini 

diantaranya: 

1. Informasi terkait pelayanan yang bisa diproses dapat dilihat secara 

langsung pada website masing-masing E-Perizinan tanpa perlu 

datang langsung ke kantor terkait. 

2. Dapat mewujudkan transparansi terkait proses perizinan, karena 

masyarakat selaku pemohon dapat melakukan pemantauan proses 

tersebut dengan fitur Tracking Izin 

3. Pengajuan permohonan izin dapat diproses secara online, sehingga 

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat melakukan 

hal tersebut dengan lebih cepat. 

4. Tindakan yang tidak baik seperti pencaloan dapat diminimalisir, 

karena dengan adanya aplikasi ini, pemohon dapat secara langsung 

melakukan pengisian data dengan mudah, serta cukup dengan 

bantuan koneksi internet. 

5. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat dapat menghemat 

pengeluaran, karena selain dapat dilakukan dirumah saja, proses 

pengajuan izin ini tidak membutuhkan fotokopi dokumen, cukup 

dengan memanfaatkan file scan digital. 

6. Apabila ditemukan kecurangan, pemohon dapat langsung melaporkan 

kejadian tersebut melalui fitur Pengaduan Online. 
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