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Masalah di kota-kota Indonesia 



Moscow  
Sumber :  Jan Gehl 
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“Liveable City and Smart City” 
 
 



“Liveable city” (kota layak huni ) 
 

 Kota menyediakan fasilitas dasar yang 
layak, agar menjadi tempat yang nyaman 
untuk bertempat tinggal. 

 
 Fasilitas dasar tersebut menjadi kriteria 
yang harus dipenuhi agar sebuah kota 
dikatakan sebagai kota layak huni 



“Smart city” (kota cerdas ) 
 

 Kota yang menggunakan data dan 
teknologi untuk meningkatkan efisiensi 
berbagai kegiatan sehingga meningkatkan 
kualitas hidup. 

 
 Data dan teknologi informasi dan 
komunikasi merupakan fasilitas dasar 
yang harus disiapkan untuk menciptakan 
kota cerdas. 



§  Liveability : terdapat 5 faktor dasar pada 
sebuah kota,  lingkungan yang kokoh dan 
lengkap, aksesibilitas dan mobilitas 
berkelanjutan, ekonomi lokal yang beragam dan 
tangguh, ruang publik yang dinamis, dan 
keterjangkauan oleh masyarakat 

 
§  Smart : menggunakan data dan teknologi untuk 

menciptakan efisiensi, memperbaiki secara 
berkelanjutan, menciptakan perkembangan 
ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat dan lokasi bekerja di kota. 



Kota layak huni dan cerdas 
 Jalan-jalan besar dengan lingkungan 
yang nyaman, dimana jalan kaki, 
bersepeda dan menggunakan angkutan 
umum merupakan pilihan terbaik bagi 
sebagian besar perjalanan di kota. Ruang 
publik indah dirancang dan dirawat 
dengan baik, perumahan berlimpah dan 
terjangkau. Semua aktifitas dan kegiatan 
didalam kota didukung oleh sistim 
informasi yang canggih. 



Sumber : IAP (2017)  
 

Konsep “Liveable City”  



Sumber : IAP (2017)  
 

Kota yang dievaluasi  
tingkat “Liveability” tahun 2017 



Nilai “Index Liveability Cities” 

Sumber : IAP (2017)  
 

Predikat kota 
layak huni di 

Indonesia tahun 
2017 didasarkan 

atas Most 
Livable City 

Index (MLCI) 
oleh IAP (Ikatan 

Ahli 
Perencanaan) 



The Global Liveability Index 
 

§  Stabilitas 

§  Kesehatan 

§  Budaya dan Lingkungan 

§  Pendidikan 

§  Infrastruktur 
  

 
 

(Livability,  2019)  
 





Karakteristik 
dan faktor  

“Smart City”  
 





Kebutuhan  
“Liveable City and Smart City” 

 
 



Kenapa kita membutuhkan “Liveable 
City” dan “Smart City”  

 

   Kota menyediakan tempat tinggal dengan 
memenuhi segala kebutuhan hidup 
masyarakatnya dengan efisien dan 
mempunyai suasana kehidupan yang 
nyaman. 

 
       Meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
   Peluang meningkatan pertumbuhan ekonomi 

        
 
 

  



Kota layak huni dan 
cerdas 

Menjadi target tempat 
tinggal 

Menjadi lokasi target 
investasi  

Meningkatkan 
pendapatan daerah 



Tantangan masa depan  
di kota Padang 
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  Tantangan masa depan kota Padang 

  Kemacetan 

  Listrik 

  Air bersih 

  Pekerjaan 

  Banjir 

  Gempa 



Strategi menuju  
“Liveable City and Smart City”  

 
 



Pertanyaan ???  
 §  Dimana posisi kota Padang dibandingkan 

dengan kota-kota di Indonesia sekarang? 
 (Kondisi eksisting) 

§  Akan dibawa kemana posisi kota Padang? 
 (Visi, program prioritas, kearifan lokal)  

§  Bagaimana mencapai cara posisi tersebut? 
 (Tahapan  yang harus dilakukan) 

§  Bagaimana menyediakan dana yang 
diperlukan? 
 (Rencana pendanaan) 

 
 



Visi Propinsi Sumatera Barat 
Terwujudnya Sumatera Barat yang madani  
dan sejahtera 

  
 
 Visi Kota Padang 
Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota 
pendidikan, perdagangan dan pariwisata 
yang sejahtera, religius dan berbudaya 
 



Visi dan Misi Kota Padang 
 

Misi  
§  Menjadikan Kota Padang sebagai tujuan 

wisata yang nyaman dan berkesan. 
§  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan pengembangan ekonomi kerakyatan. 
§  Menciptakan Kota Padang yang aman, 

bersih, tertib, bersahabat dan menghargai 
kearifan lokal. 

§  Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
baik, bersih dan melayani. 

 
 
 



“Smart facilities” di Padang 
 

Sumber : Haluan.com 

Sumber : Sumbarnews 

ATCS 
Parkir Elektronik Ojek Online 

Perijinan Online 

Info Padang 

Simpeg Online 

Sumber : Gojek 



“Liveable facilities” di Padang 
 

Sumber :  SkyscraperCity 

Sumber : Sari Bundo 

Car Free Day 

Univ Andalas Jalur sepeda 

Minang Mart 
Trotoar Jl.Permindo 

Taman Muaro Lasak 

Sumber : Haluan 

Sumber : Pesona Minangkabau 

Sumber : Jejak Piknik 

Sumber : Skyskrapercity 



Kriteria “Padang Liveability City“ 
 

Dapat ditambahkan muatan lokal :  
Adat basandi sarak dan ketahanan bencana  
 

Dapat mengikuti kriteria IAP :  
 



Dapat mengikuti komponen Smart City Nusantara  
 

§  Smart Connectivity – infrastruktur dasar yang 
menghubungkan pemerintah pusat dengan  unit-
unit dibawahnya (SKPD, kecamatan, kelurahan/
desa, instansi terkait) 

§  Smart Solution – Smart Government, Smart 
Environment, Smart Health Care, Smart 
Transportation, Smart Education, Smart Security, 
Smart Citizen 

§  Smart User – layanan pemerintah kepada warga 
yang  baik dan bersifat personal, publik, institusi, 
komunitas. 

(PT. Telkom, 2017)  
 

Kriteria “Padang Smart City“ 
 

Dengan menambah Smart Tourism dan Smart Disaster di Smart Solution 
 



“Smart City” di Sumatera Barat 
 §  Padang 

 (Th. 2018)  
§  Kab. Solok 

 (Th. 2018) 
§  Padang Pariaman 

 (Th. 2018) 
§  Padang Panjang 

 (Th. 2018) 
§  Lima Puluh Kota 

 (Th. 2018) 
§  Pariaman 

 (Th. 2018) 
 
 
 

§  Visi Kepala Daerah 
§  Kesiapan SDM 
§  Kemampuan keuangan 

   Masterplan 
Pengembangan  
   Smart City 



Visi  

Kepemimpinan 

Anggaran 

Penyediaan insentif keuangan 

Dukungan program 

Kesiapan SDM 

Pendekatan SDM 

Pengembangan ekosistim inovasi 

Implementasi kebijakan yang cerdas 

Track record kegiatan yang lalu 

Komponen 
yang harus 

disiapkan 
oleh 

pemerintah 



Tahap I 
•  Pembuatan 

masterplan 

Tahap II 
•  Pembangunan 

fasilitas yang 
diprioritaskan 

•  Evaluasi dan 
Sertifikasi 

Tahap III 
•  Peningkatan 

pembangunan 
fasilitas 

•  Evaluasi dan 
sertifikasi 

Tahap IV 
•  Pembangunan 

di semua 
tempat dan 
semua sektor 

•  Perbaikan 
secara 
menerus 

Prinsip proses evolusi menuju Padang 
“Liveable and smart city” 



Prioritas pembangunan menuju 
“Padang Liveable City”  

 
• Penyediaan air bersih dan listrik 
• Penyediaan perumahan Sarana kebutuhan dasar 

• Perbaikan angkutan umum dan fasilitas pejalan kaki 
• Penyediaan taman-taman kota, jalur sepeda & fasilitas kesehatan Fasilitas publik dan sosial 

• Tempat olah raga dan bermain 
• Ruang berinteraksi sosial Ruang publik 

• Patroli keamanan 24 jam 
• Pengamanan banjir dan ketahanan menghadapi gempa Keamanan dan keselamatan 

• Pembangunan dan peningkatan pasar modern 
• Perbaikan sektor informal 

Dukungan fungsi ekonomi, 
sosial dan budaya 

• Perbaikan lingkungan wisata, perdagangan dan pendidikan 
• Perbaikan lingkungan perkotaan Kualitas lingkungan 

• Partisipasi dalam pengambilan keputusan 
• Partisipasi dalam pendanaan dan pemeliharaan 

Partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan 



Prioritas pembangunan menuju 
“Padang Smart City”  

 
• Sistem kepegawaian, sistem anggaran 
• Sistem manajemen program Smart Government 

• Sistem pemantauan polusi 
• Sistem pemantauan lingkungan 

Smart Environment 

• Sistem pengelolaan kesehatan bayi dan lansia 
• Sistem pengelolaan pengobatan Smart Health Care 

• Manajemen lalu lintas, parkir,  
• Manajemen angkutan umum Smart Transportation 

• Sistem pemantauan dan pengelolaan siswa 
• Sistem pengelolaan guru Smart Education 

• Sistim “early warning” bencana, sistem manajemen bencana 
• Sistem pemantauan dan pengelolaan energi, air dan listrik Smart Security 

• Sistem komunikasi langsung dengan masyarakat 
• Sistem pemberdayaan masyarakat Smart Citizen 

• Informasi wisata, pengelolaan wisata 
• Pelayanan jasa wisata Smart Tourism 



Mekanisme 
Pendanaan 

Sumber : UNDP (2017) 

Liveable 
& Smart 

City 

Pendanaan 
Pemerintah 

Pendanaan 
Organisasi  

Bilateral 

Pendanaan 
Organisasi  
Multilateral 

Donasi 
Institusi 

“Crowd 
funding” 

Sovereign 
Wealth 
Funds             
(SWF) 

Pinjaman 
lembaga 

keuangan  

Pendanaan 
Swasta 



Faktor kritis sukses dalam implementasi 
“Smart City” dan “Liveable City” 
§  Nilai “Smart  & Liveable City” bagi stake holder 

yang terlibat 
§  Keterlibatan masyarakat dalam implementasi “Smart 

& Liveable City” 
§  Penerimaan program “Smart & Liveable City” oleh 

masyarakat 
§  Menyadari bahwa program “Smart & Liveable City” 

menciptakan dinamika ekonomi dan peluang 
berkarier, berekreasi, nilai estetika, aktivitas budaya 
di segala umur 

§  Kemampuan untuk menanamkan kepedulian 
terhadap program “Smart & Liveable City” ke dalam 
budaya setempat 



Terima kasih.................. 


