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“When a society requires to be rebuilt,  
there is no use in attempting to rebuild it on the old plan” 

 
John Stuart Mill, Essays on Coleridge (1859) 



Konsep Smart City yakni Pengembangan 
dan Pengelolaan kota dengan 

pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi untuk menghubungkan, 

memonitor dan mengendalikan 
berbagai sumber daya yang ada di dalam 

kota dengan lebih efektif dan efisien 
untuk memaksimalkan pelayanan kepada 

warganya serta mendukung 
pembangunan yang  berkelanjutan. 

SMART CITY 



Sumber	  :	  BAPPENAS	  

ARAH DASAR 



Smart City dimulai dengan identifikasi masalah utama ditiap wilayah 
di Kota Padang untuk memberikan solusi layanan yang sesuai 
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PENGEMBANGAN	  SMART	  CITY	  	  



Teknologi	  memberikan	  inspirasi	  untuk	  
menciptakan	  smart	  city	  dimana	  masyarakat	  
dapat	  menikma5	  kehidupan	  yang	  lebih	  

madani	  

Songdo	  adalah	  kota	  baru	  di	  samping	  
Incheon,	  dibangun	  sebagai	  smart	  city	  

berbasis	  green	  technology.	  

Singapura	  memiliki	  transportasi	  massal	  yang	  
terhubung	  dengan	  baik	  dan	  sebagian	  besar	  layanan	  
publik	  diberikan	  secara	  online	  kepada	  rakyatnya.	  
Singapura	  memiliki	  Singapore	  Smart	  Na3on.	  

	  
Melbourne	  memiliki	  kantor	  "Smart	  City"	  

yang	  menggabungkan	  peneli5an,	  
inovasi,	  dan	  sistem	  informasi	  geografis	  

melalui	  Internet	  of	  Things	  (IoT).	  

New	  York	  mengembangkan	  City	  24/7	  
sebagai	  pla?orm	  bagi	  siapa	  saja	  untuk	  
berbagi	  informasi	  dan	  pengetahuan.	  Ia	  
juga	  memiliki	  jaringan	  WiFi	  terbesar	  di	  

kota	  AS.	  

London	  memiliki	  papan	  ‘Smart	  London’	  
untuk	  menempatkan	  teknologi	  sebagai	  salah	  
satu	  mesin	  pertumbuhan	  untuk	  London.	  

Kelompok	  akademisi,	  bisnis	  dan	  pengusaha	  
akan	  melihat	  bagaimana	  teknologi	  dan	  data	  

dapat	  membuat	  London	  lebih	  baik.	  

Kota-Kota di Dunia Bergerak Menuju Smart Cities 

SMART	  CITY	  

and	  many	  more	  …	  



Improved 
Economics 

“Profit” 

•  Smart Governance 
•  Efisiensi 
•  Pencitraan Kota 
•  Menarik 

Perdagangan, 
Turis, Investor 

•  Sumber 
Penghasilan Baru 
(PAD) 

•  Lebih pintar 
•  Lebih mudah 
•  Lebih kaya 
•  Lebih aman 
•  Lebih sehat 
•  Nyaman 
•  Kreatif 
•  Kompetitif 
•  Berkelanjutan 

New Source of 
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New Types of 
Customers & 

Market 

Bisnis Pemerintah Masyarakat 

Source:	  Ci5asia	  Inc.	  

Apa Manfaat Smart Cities? 



Source:	  Ci5asia	  Inc.	  

Bagaimana Membangun Kesiapan Menjadi Smart Cities? 

Smart	  People	  
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Aspek-Aspek Dalam Smart City 

Source:	  Ci5asia	  Inc.	  



Smart	  Governance	  adalah	  fondasi	  dasar	  
model	  smart	  city.	  Ini	  ber5ndak	  sebagai	  
mesin	  untuk	  menggerakkan	  seluruh	  elemen	  
smart	  city.	  Smart	  Governance	  harus	  
dilaksanakan	  di	  5ga	  fungsi	  tata	  kelola,	  yaitu	  
kebijakan	  publik,	  birokrasi,	  dan	  layanan	  
publik	  

1. Smart Governance: Tata Kelola Birokrasi  

•  Terintegrasi	  &	  interoperabilitas	  e-‐Gov	  
•  Ruang	  Operasi	  Teknologi	  
•  Manajemen	  Lalu	  Lintas	  dan	  Keramaian	  
•  Big	  Data	  dan	  Open	  Data	  
•  Manajemen	  Arsip	  dan	  Arsip	  Digital	  
•  Teknologi	  Aplikasi	  Seluler	  
•  Smart	  ID	  
•  Dll	  



Smart	  Branding	  adalah	  elemen	  terpen5ng	  kedua	  
dari	  Smart	  City.	  Tujuannya	  adalah	  untuk	  
mempromosikan	  nilai	  kota	  kepada	  warga,	  
pengunjung,	  dan	  bisnis.	  Smart	  Branding	  harus	  
dilakukan	  dengan	  memperha5kan	  ke5ga	  atribut	  
berikut	  ini	  yaitu	  pariwisata,	  bisnis,	  dan	  citra	  

2. Smart Branding: Pemasaran Daerah 

•  Pariwisata	  Cerdas	  
•  Investasi	  Cerdas	  
•  Media	  sosial	  
•  Penyiaran	  Digital	  
•  Teknologi	  Aplikasi	  Seluler	  
•  Teknologi	  Berbasis	  Lokasi	  
•  Dll	  



Salah	  satu	  tanggung	  jawab	  utama	  kota	  atau	  
kabupaten	  adalah	  menciptakan	  sistem	  ekonomi	  
cerdas	  dengan	  mengembangkan	  ekosistem	  
industri	  yang	  tepat,	  meningkatkan	  kekayaan	  
warga,	  dan	  metode	  transaksi	  yang	  nyaman.	  

3. Smart Economy: Membangun Ekonomi Digital 

•  E-‐bussines	  dan	  E-‐Commerce	  
•  Entrepreneurship	  
•  Perikanan	  Cerdas	  
•  Pertanian	  Cerdas	  
•  Uang	  Digital	  
•  Perbankan	  Digital	  Tanpa	  Cabang	  
•  Teknologi	  Broadband	  
•  Internet	  of	  Things	  
•  Dll	  



Smart	  Living	  adalah	  penggambaran	  tempat	  Enggal	  
yang	  layak	  huni.	  Parameter	  utama	  Smart	  Living	  
adalah	  visibilitas	  harmoni	  di	  antara	  kelayakan	  
warga.	  Harmonisasi	  dalam	  kota	  atau	  kabupaten	  
harus	  tercermin	  dalam	  fasilitas	  perumahan,	  
komersial,	  dan	  rekreasi	  bagi	  warga	  negara.	  
Selain	  dari	  atribut-‐atribut	  yang	  disebutkan,	  sebuah	  
kota	  harus	  dapat	  memobilisasi	  warga	  sesuai,	  baik	  
transportasi	  umum	  atau	  transportasi	  individu,	  serta	  
kapasitas	  untuk	  mengelola	  arus	  logis5k	  bagi	  warga.	  
Selain	  itu,	  kemampuan	  untuk	  memberikan	  kualitas	  
layanan	  kesehatan	  yang	  baik	  memainkan	  peran	  
pen5ng	  dalam	  menyediakan	  Smart	  Living	  di	  kota	  

4. Smart Living: Membangun Kota Layak Huni 

•  Transportasi	  yang	  Baik	  
•  Akses	  Pendidikan	  
•  Akses	  Kesehatan	  
•  Internet	  of	  Things	  
•  Akses	  	  Keamanan	  dan	  Privasi	  
•  Teknologi	  Streaming	  



Smart	  Society	  adalah	  kondisi	  ideal	  di	  mana	  
interaksi	  masyarakat	  ada	  di	  antara	  individu,	  
sosial,	  dan	  digital.	  Se5ap	  individu	  dalam	  
komunitas	  ini	  harus	  diberikan	  akses	  ke	  
pendidikan	  yang	  didukung	  oleh	  fasilitas	  
pembelajaran	  digital.	  Pemerintah	  juga	  harus	  
menjamin	  perlindungan	  nyawa,	  harta	  benda,	  dan	  
risiko	  bencana	  bagi	  masyarakat.	  

4. Smart Society: Membangun Masyarakat Cerdas 

•  Pendidikan	  &	  Pengembangan	  SDM	  berteknologi	  
•  Pengembangan	  karakter	  sosial	  budaya	  

masyarakat	  
•  Komunitas	  online	  
•  E-‐Demokrasi	  
•  Sekolah	  Pintar	  dan	  Kampus	  Cerdas	  
•  Teknologi	  Keamanan	  dan	  Privasi	  
•  Peringatan	  Dini	  dan	  Manajemen	  Bencana	  



Smart	  Environment	  mencerminkan	  
komitmen	  kota	  atau	  kabupaten	  dalam	  
masalah	  perlindungan	  lingkungan,	  
pengelolaan	  limbah,	  dan	  penggunaan	  
energi.	  Semua	  inisia5f	  ini	  harus	  dirancang	  
untuk	  mendukung	  kehidupan	  semua	  
ekosistem	  di	  planet	  ini.	  

6. Smart Environment: Kepedulian Lingkungan 

•  Pengelolaan	  Limbah	  Cerdas	  
•  Energi	  Baru	  dan	  Terbarukan	  
•  Teknologi	  Hijau	  dan	  Rendah	  Daya	  
•  Manajemen	  Energi	  Cerdas	  
•  Manajemen	  Lalu	  Lintas	  



FONDASI DARI KEBUTUHAN SMART CITY 

q  Kelengkapan	  INFRASTRUKTUR,	  seper5	  

konek5vitas,	  air,	  &	  listrik	  

q  Kepen5ngannya	  TRANSPORTASI	  umum	  

q  infrastruktur	  sosial	  seper5	  taman,	  kebun,	  

ruang	  KOMUNITAS	  

q  PELUANG	  KERJA	  	  

q  Perkembangan	  EKONOMI	  

q  Daya	  saing	  INVESTASI	  sebagai	  kota	  global	  

q  memperbaiki	  kehidupan	  WARGA	  

q  fasilitas	  yang	  tepat	  untuk	  hiburan,	  keamanan,	  

keamanan	  dan	  PENDIDIKAN	  



LIVEABLE CITY 

1.  Menyediakan sarana dan prasarana dasar perkotaan sesuai dengan tipologi, 
fungsi dan peran kota

2.  Menyediakan dan meningkatkan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan 
dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional, koperasi dan UMKM

3.  Meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial budaya

4.  Menyediakan sarana pemukiman beserta sarana da prasarananya yang layak dan 
terjangkau

5.  Mengembangkan sistem transportasi publik yang tergintegrasi dan multimoda 
sesuai dengan tipologi kota dan kondisi geografisnya

6.  Meningkatkan keamanan kota berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)



SMART AND COMPETITIVE CITY 

1.  Mengembangkan perekonomian melalui pencitraan kota (city 
branding) yang mendukung pencitraan bangsa (nation branding)

2.  Menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik melalui 
penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

3.  Membangun kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan 
produktif



TATA KELOLA 
1.  Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi kepemerintahan kota yang 

tanggap terhadap kebutuhan masyarakat

2.  Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan inovatif serta aparatur 
pemerintahan dalam membangun dan mengelola kota.

3.  Menyederhanakan proses perijinan dan pelayanan publik bagi masyarakat dan para 
pelaku usaha.

4.  Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar 
kota dan antar kota-kabupaten.

5.  Mengembangkan dan menyediakan basis data informasi dan peta perkotaan yang 
terpadu dan mudah di akses.

6.  Meningkatkan peran aktif swasta, organisasi masyarakat, dan asosiasi profesi dalam 
penyusunan kebijakan, perencanaan dan pembangunan Kota Berkelanjutan



Implementasi Tata Kelola Smart City 

Surabaya	  mendapatkan	  penganugrahan	  
Smart	  City	  Award	  2011	  yaitu	  :	  

	   	   	  -‐Smart	  Government	  
	   	   	  -‐Smart	  Living	  
	   	   	  -‐Smart	  Environment	  

	  



lmplementasi:	  
1.	   	  Bandung	  Command	  Center	  
2.	   	  Akun	  SKPD	  di	  sosial	  media	  
3. 	  Pengaduan	  masyarakat	  online	  
4.	   	  Penilaian	  kinerja	  layanan	  online(SIP	  BOG	  Juara)	  
5.	   	  E-‐Health	  
6.	   	  E-‐Educa5on	  

Implementasi Tata Kelola Smart City 



Implementasi Tata Kelola Smart City 



TERIMA KASIH 


