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Latar Belakang “Smart City” di dunia

Urbanisasi eksponensial terjadi sejak revolusi industri
 100 ribu ribuan rumah baru yang dibangun setiap hari
 Pada 2015, sekitar 52% dari populasi dunia tinggal di perkotaan. 
 Setiap minggu, satu juta orang baru pindah ke kota-kota, di seluruh 

dunia. 

Pada 2050 diperkirakan 6 miliar manusia akan tinggal di kota-kota
 kota-kota akan mengkonsumsi sekitar 70% dari penggunaan energi 

global;
 Penyediaan dan pengelolaan sumber daya menjadi tantangan 

besar 

Diperlukan solusi untuk transformasi yang cerdas, aman dan berkelanjutan 
di semua perkotaan di dunia → “smart city” 



  

Latar Belakang – Regional dan Domestik

 Konsep “smart city” yang berawal 
diterapkan di negara negara maju 
mulai semakin populer di Asia dan 
baru baru ini juga menjadi inisiatif 
ASEAN

 Konsep pembangunan “smart city” 
mulai dirintis di berbagai perkotaan 
dan wilayah di Indonesia.

 Pemahaman mengenai smart city 
yang beragam

 Ekspektasi masyarakat dan banyak 
pihak terus meningkat 

 Kesiapan penerapan masih sangat 
beragam



  

Definisi Smart City

 Investasi pada SDM, bangunan sosial, infrastruktur tradisional dan modern, kualitas hidup, 
pemerintahan pastisipatif, bijak dan sumberdaya alam

 Integrasi sistem fisik, digital dan manusia untuk masa depan masyarakat
 Penggunaan TIK untuk memperbaiki kemudahan hidup, kerja dan keberlangsungan
 Penggunaan TIK agar lebih cerdas dan efisien dalam memakai sumber daya sehingga 

hemat biaya, energi, meningkatkan layanan dan kualitas hidup menjaga lingkungan hidup



  

Definisi Smart City
tedsuka

kota (atau suatu wilayah) yang

dikembangkan dan dikelola 

dengan penerapan 

inovasi yang berkesinambungan

yang memperhatikan 

kesimbangan ekonomi, sosial 

dan

 lingkungan

                                                             

lingkungan
hidup ekonomi

sosial

adil

layak

nyaman

ber-
kelanjutan



  

Pilihan moda
 Transportasi
Pengendalian
 lalu lintas

Energi terbarukan
Ketersediaan
 air bersih
Konservasi 
energi

Konektivitas online
Infrastruktur Dasar 
Fasilitas Umum Terpadu

Pengendalian Polusi
Pengolahan limbah
Pelestarian alam

Peluang Usaha
Sumber Daya
Permodalan

Kesehatan
Keseimbangan

Sosial

Pengetahuan
Ketrampilan

Pengembangan 
Diri

Kreativitas
 Inovasi 

Etika Moral
Produktif

Kewirausahaan

Layanan Publik
Transparansi

Keamanan
Ketertiban Umum

Smart
Infrastructure

Smart
Governance

Smart
Utility

Smart Citizen/
Community

Smart
Mobility

Smart
Education

Smart
Environment

Smart
Living

Smart
Economy

Smart City



  

Acuan Smart City
Program Menuju 100 Smart City

1) Smart Governance  - tata kelola 
pemerintahan

2) Smart Branding identitas perkotaan yang 
mendukung pengembangan potensi 
daerah    

3) Smart Economy kesejahteraan dan 
pertumbuhan yang berkesinambungan

4) Smart Living - ekosistem tempat hidup
5) Smart Society - komunitas cerdas, 

kreatifitas, dan berakhlak
6) Smart Environment - pelestarian 

lingkungan, konsumsi sumber daya alam

                                                     



  

Pembuatan Master Plan 

Visi Smart City 
 Smart City seperti apa yang diinginkan
 Permasalahan apa yang harus diatasi 
 Kebutuhan apa yang harus dipenuhi

Strategi Pembangunan Smart City
 Kekuatan/keunggulan apa yang akan dimanfaatkan dan dengan cara apa?
 Kelemahan/hambatan apa yang akan diatasi dan dengan cara apa?

Quick Win dan Rencana Tahunan 
 Program dan Inisiatif yang akan dijalankan (apa, siapa, bagaimana, kapan)

Dukungan yang diperlukan
 Kebijakan
 Kelembagaan (organisasi, SDM)
 Kemitraan (pemerintah, akademisi, komunitas, pelaku usaha)
 Infrastruktur Dasar



  

Generasi Smart City
menurut Boyd Cohen

   Smart Cities 1.0

    didorong perusahaan teknologi besar untuk 
menciptakan perkotaan yang efisien dan berbasis 
teknologi

    Smart Cities 2.0

    didorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi 
sebagai pemungkin dalam rangka meningkatkan 
kualitas hidup

   Smart Cities 3.0

    berpusat pada masyarakat melalui penciptaan 
bersama untuk meningkatkan kualitas hidup dan 
kesejahteraan 



  

Permasalahan Smart City Indonesia

1) Eksplorasi potensi dan peluang penerapan konsep “smart city” 
dalam pengembangan di berbagai perkotaan dan wilayah di 
Indonesia belum sistematis

2) Sudah berjalannya banyak inisiatif smart city yang masih belum 
terarah secara maksimal dan berpotensi kurang tepat sasaran

3) Pemahaman mengenai smart city yang beragam membuat 
dukungan dari berbagai pemangku kepentingan belum sesuai.

4) Smart City cenderung hanya alat pencitraan dan tidak memberikan 
manfaat yang nyata  



  

Permasalahan Smart City Indonesia

5) Ego sektoral di berbagai tingkat instansi pusat dan daerah 
mempersulit berbagi peran, kolaborasi dan koordinasi.

6) Program dan inisiatif terlalu tergantung pada pimpinan daerah 
sehingga keberlangsungannya tidak terjaga

7) Keterlibatan lintas sektor dan lintas keilmuan kurang, terlalu 
didominasi oleh teknologi informasi yang seharusnya menjadi unsur 
pendukung

8) Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan belum mendapat prioritas

9) Kurangnya daya ubah untuk menghadapi dan mengatasi konflik 
kepentingan

10) Lemahnya penegakan hukum untuk memaksa kepatuhan terhadap 
regulasi  dan ketertiban umum



  

 Prinsip Prinsip 

   
 Pemahaman tentang Smart City 

harus luwes yaitu  wilayah yang 
dikembangkan dan dikelola melalui 
inovasi yang meliputi berbagai 
bidang dan keilmuan

  Inovasi dalam smart city tidak serta 
merta berbentuk pemanfaatan 
teknologi dan tidak serta merta 
berbentuk teknologi informasi. 
teknologi 

  

Ndak mesti hanya KOTA

Ndak mesti TEKNOLOGI 



  

Pengertian “City” dalam smart city

 Kota dalam makna sebagai wilayah di bawah seorang Kepala Daerah.

 Wilayah atau lingkungan dalam skala lebih kecil dari kota seperti 
desa, kampus dan bentuk lain



  

Inovasi Tidak Harus Teknologi



  

Inovasi Tidak Harus Teknologi



  

     Inisiatif dan Manajemen 
kegiatan Smart City berada 
secara teknis dan operasional 
pada satuan kerja di 
sektor/dinas/bidang tertentu 
(misalnya bidang perencanaan 
pembangunan, perhubungan, 
kesehatan, perdagangan, 
keuangan, kepegawaian dll).

     Peran Dinas Kominfo 
mefasilitasi kebutuhan teknologi 
informasi dalam mendukung 
inisiatif inovasi smart city daerah 
dan melakukan administrasi dan 
koordinasi 

     Tata Pamong (Governance) 
dilakukan dengan memberikan 
arahan, monitoring dan evaluasi. 

Semua bidang IKUT inovasi

Kominfo KOORDINASI
dan bantu teknologi informasi

Dewan memberi ARAHAN
Dan AWASI 



  

Setiap kota memiliki prioritas dan keunggulan 
yang berbeda



  

Faktor Sukses Kunci Smart City: 5 Daya

Daya Dukung
ketersediaan kapasitas infrastruktur dasar dan kompetensi  untuk 
menopang kebutuhan dan pertumbuhan

Daya Tarik
karakteristik kota yang menarik sehingga memotivasi minat untuk 
melakukan kegiatan yang membawa manfaat bagi kota

Data Cipta
inovasi yang berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan 
kota dari semua pemangku kepentingan

Daya Ubah
kemampuan melakukan perubahan/perbaikan yang dibutuhkan secara 
efektif dan tepat)

Daya Tahan
mengatasi resistensi terhadap perubahan, konflik kepentingan, 
menjaga konsistensi kinerja yang sudah dicapai



  

Kaitan antar 5 DayaSaling Keterkaitan Antara 5 Daya



  

Asesmen  Diri 5 Daya 
Daya Dukung

Daya Tarik

Daya Cipta Daya Ubah

Daya Tahan

0

1

2

3

4

5

 Dinilai berdasarkan data/fakta pendukung adanya masing masing daya 
dimaksud

 Semakin besar penampang maka semakin besar pula potensi sukses dari 
pengembangan smart city secara nyata dan maksimal

5  sangat baik
4  baik
3  cukup/sedang
2  kurang
1  sangat kurang



  

Setiap Kota Memiliki 
Permasalahan dan Prioritas Berbeda



  

inovasi

teknologi

teknologi
informasi

Sebagai obyek dari inovasi 
contohnya

  penggunaan teknologi 
informasi yang terbuka (open 
source)

 Komputasi awan

Sebagai alat bantu bagi 
manajemen inovasi

 Manajemen Proyek
 Knowledge management

Peran Teknologi Informasi dalam Inovasi



  

5 Lapis Utama Teknologi Informasi
dalam Smart City

Keamanan Informasi

Aplikasi 

Keamanan Informasi

Platform Data

Komputasi Ujung dan Sensor

Infrastruktur Dasar Teknologi Informasi
Pusat Data, NOC dan Jaringan

Tata 
Pamong

Dan 

Tata 
Kelola



  

Tata Pamong (Governance)
dari Smart City

 Tata pamong dilakukan oleh Dewan/Komite yang dipimpin 
Eksekutif Pemerintah (Kepala Daerah) dan anggotanya 
terdiri dari pimpinan lintas sektor dan instansi 

 Misi dari Dewan/Komite Smart City adalah memberi arahan, 
melakukan monitoring dan evalasi kegiatan  pengembangan 
smart city

 Fokus Dewan/Komite adalah :

1) merumuskan dan memberikan visi 

2) meninjau dan mengeluarkan kebijakan yang diperlukan

3) mendorong manajemen perubahan yang efektif

4) mendukung inovasi pada tingkat individu dan pada 
tingkat organisasi

5) mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan



  

Tugas Dewan/Komite Smart City

1) Memberikan arahan aspek strategis Teknologi Informasi dalam 
Smart City dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi.

2) Memberikan persetujuan dan dukungan bagi usulan kebijakan, 
rencana kerja  dan inisiatif strategis Teknologi Informasi dalam 
Smart City

3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
kegiatan



  

 Dewan/Komite Smart City
model dari IT Governance 

     Inisiatif / Proyek   Pengoperasian

   Proposal

arahan

evaluasi

monitor

Tata 
Pamong

(Governance)

  Rencana         Kinerja Kepatuhan

 Kebijakan

Visi dan Misi
Pemerintah
Daerah

Tuntutan Publik

Tata Kelola (Management ) 

Tim 
Smart City
Perangkat 

Daerah

Dewan/Komite
 Smart City



  

Dewan/Komite Smart City dalam praktek  

1) Menampung dan membahas usulan, kebutuhan dan aspirasi 
perangkat daerah 

2) Menyepakati strategi smart city teknologi informasi (kebijakan, 
inisiatif, program, renstra, arsitektur teknologi informasi)

3) Keputusan Komite diajukan ke Pimpinan Daerah untuk persetujuan 
dan pengesahan

4) Arahan Pimpinan Daerah dapat menjadi materi bahasan Komite TI 
untuk perencanaan dan implementasi

5) Membahas hasil asesmen/audit internal dan independen sebagai 
materi evaluasi

6) Melakukan rapat terjadwal rutin maupun ad-hoc sesuai kebutuhan

7) Menghadirkan personil di luar anggota Dewan/Komite sesuai 
kebutuhan



  

Strategi Pengembangan Smart City

1) Melakukan kajian masalah dan kebutuhan secara apa adanya (jujur, 
obyektif, nyata) – masukan dari SEMUA PERANGKAT DAERAH

2) Menjadikan inovasi (perbaikan kontinu) sebagai budaya yang 
diterapkan di SEMUA PERANGKAT DAERAH

3) Membuat rencana induk sebagai acuan yang ditinjau secara berkala

4) Membuat “quick win” untuk mendapatkan pengalaman dan 
membangkitkan kepercayaan dan motivasi melalui keberhasilan kecil 
tetapi nyata memberi manfaat

5) Dengan melibatkan masyarakat, pelaku usaha dan komunitas dalam 
melakukan inovasi, pembangunan, penerapan dan evaluasi

6) Memperkuat layanan publik dengan memanfaatkan teknologi terkini 
(berbasis teknologi informasi, aplikasi ponsel pintar, terpadu dengan 
media sosial)

7) Memperkuat literasi masyarakat dan literasi aparatur sipil negara

8) Menerapkan pengembangan smart city berbasis data bukan berbasis 
kata dan bukan berbasis cerita



  

Infrastruktur Fisik

Urban Planning | Traffic System | Low Carbon Building | Pipeline Network

Sensing 

GPS | Barcode | RFID | IoT

Pusat Data dan Jaringan 

Data Center | NOC | WAN | MAN | Fiber | 4G/5G 

Aplikasi

SOA | Cloud Computing | Development Framework | BI 

K
eam

a n
an

 In
f o

rm
asi

IT
 G

o
ve rn

an
c e

IT
 M

an
a g

em
en

t

Layanan

Kepemerintahan    | Public Safety  | Kesehatan        | Transportasi 
Lingkungan Hidup | Logistik           | Jasa Komersial | Pendidikan 

Governance

Perencanaan | Pembangunan Kapasitas | Kebijakan | Implementasi 
Monitoring      | Evaluasi                           | Pengorganisasian

Kerangka Arsitektur Smart City & Teknologi Informasi



  

Contoh Peran Teknologi Dalam Smart City 



  

Pusat Operasi Smart City yang tidak terlalu “megah” dan besar
 tetapi memiliki keterpaduan data yang baik dan mampu memberikan

 layanan yang bermanfaat 



Pusat Operasi Perangkat Daerah

Sesuai kebutuhan dan beban kerja pada bidang masing masing perangkat 
daerah dapat mengoperasikan pusat operasi kecil.

Perlu diperhatikan keterpaduan data dan koordinasi dengan perangkat daerah 
lain dan dengan pusat operasi kota/wilayah



  

Pengertian Inovasi

Berasal dari kata innovation

    the introduction of something new, a new idea, 
method, or device

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

  pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; 
pembaharuan

  penemuan baru yang berbeda dari yang sudah 
ada atau yang sudah dikenal sebelumnya 
(gagasan, metode, atau alat)



  

Manajemen Inovasi

   Manajemen inovasi adalah  proses terkait tata 
kelola suatu inovasi yang meliputi perumusan 
masalah/kebutuhan, perencanaan, 
pembangunan, penerapan, evaluasi dan 
pengembangan lebih lanjut.

    Manajemen inovasi bertujuan untuk memastikan 
hasil dari suatu  inovasi dapat tercapai secara 
tepat sasaran dari segi manfaat/dampak, 
penggunaan sumber daya, waktu kualitas dan 
faktor sukses lain yang ditetapkan.



  

 Inovasi Sebagai Satu Siklus
6 Langkah Manajemen Inovasi



  

Asesmen dan Menilai Inovasi 
   Diperlukan untuk memudahkan perbaikan proses, penentuan prioritas 

dan memberikan apresiasi yang lebih obyektif



    Implementasi Program dan Inisiatif 

Permasalahan
Kebutuhan

dan Ide Ide Solusi

Manajemen 
Inovasi

Perangkat
Daerah

Instansi Pemerintah

Komunitas
Masyarakat

Forum Forum

inovasi



  

Langkah Aksi Perangkat Daerah

   Melakukan inventarisasi masalah dan/atau kebutuhan yang menjadi 
masukan potensi manajemen inovasi di masing masing dinas/badan/
PD lain dengan Formulir Inventarisasi Masalah 



  

Langkah Aksi Perangkat Daerah

   Mengerakkan inovasi di masing masing dinas/badan/PD lain dengan 
memasukan data ke dalam sistem manajemen inovasi atau dalam 
Formulir Profil Inovasi

Diisi dengan status dari inovasi misalnya

1) Perumusan ide awal sudah …%
2) Proposal sudah …%
3) Dokumen perencanaan sudah …%
4) Pembuatan rancangan sudah …%
5) dalam pembangunan sudah …%
6) dalam penerapan awal sudah …%
7) sudah berjalan dengan status …..
8) terhenti karena…...
9) terhambat oleh …..



  

Pihak yang paling mengetahui smart city yang 
bagaimana yang diinginkan sesungguhnya adalah 
komunitas di wilayah smart city yang meliputi pelaku 
usaha, para profesional, karyawan dan warga 
masyarakat secara luas

Inovasi yang dibangun dan diterapkan dalam smart city 
harus memenuhi kebutuhan dan memberikan solusi bagi 
berbagai masalah yang mereka rasakan dan alami 
sehari hari.

Suara, aspirasi, ide, pemikiran dan pandangan 
komunitas harus dapat diserap, diproses dan diwujudkan 
dalam bentuk kebijakan, program dan strategi smart city 
yang merefleksikan aspirasi dari komunitas                      
                                               

Pelibatan Komunitas



  

Pelibatan Komunitas     

 Mewadahi partisipasi aktif masyarakat dalam 
rangka mendukung program dan kegiatan smart 
city melalui kritik, usulan pemikiran, kegiatan 
nyata yang bersinergi

 Pemerintah daerah bisa menginisiasi, mefasilitasi, 
mendukung dan/atau menjadi anggota

 Anggota terdiri dari semua pihak yang kompeten 
sesuai fokus dari kegiatan forum (terserah kepada 
pembentuk/penyelenggara)

 Menampung, merumuskan dan membahas 
usulan, kebutuhan dan aspirasi  

 Beberapa contoh forum yang dapat dibentuk

a) Forum Pelestari Lingkungan

b) Forum Pemuda Smart City

c) Forum Energi Terbarukan

d) Forum Keindahan Estetika 

e) Forum Budaya dan Heritage Kota

f) Dan lain lain



  

Langkah Aksi Perangkat Daerah

   Mengerakkan potensi komunitas dan masyarakat dengan 
inventarisasi di masing masing dinas/badan/PD lain terkait dengan 
tugas dan fungsi perangkat daerah

Pelibatan komunitas dilakukan secara lebih 
sistematis sehingga partipasi masyarakat dapat 
terjadi lebih maksimal  dan ekses yang tidak 
diharapkan (konflik kepentingan dll) dapat dimitigasi 
dari awal dengan baik

Setiap perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya
Harus mengidenfikasi komunitas atau kelompok 
masyarakat yang terkait dan relevan untuk 
selanjutnya dipertimbangkan untuk dilibatkan dalam 
program smart city 

Pembinaan dan koordinasi komunitas selanjutnya 
tetap pada masing masing perangkat daerah



  

Contoh Indikator Kinerja Kunci 

 Swa sembada air bersih

 Swa sembada makanan

 Daur ulang material

 Efisiensi Energi

 Ketahanan terhadap perubahan cuaca

 Pengendalian polusi udara, air dan suara

 Daya beli perumahan

 Ketersediaan ruang hijau terbuka

 Akses kepada pendidikan

 Pengurangan tingkat kecelakan lalu lintas

 Ketersediaan transportasi umum 
berkualitas

 Keterlibatan masyarakat dalam inovasi

 Partispasi masyarakat dalam regulasi

 Penurunan tingkat kejahatan

 Peningkatan Perlindungan data pribadi

 Peningkatan kesadaran lingkungan

 Ketersediaan Swa sembada makanan

 Efisiensi Pengolahan sampah 

 Ketersediaan lapangan kerja

 Kualitas layanan kesehatan

 Ketersediaan fasiltias bagi penyandang 
disabiltas

 Ketersediaan jalur pejalan kaki dan 
pesepeda

 Peningkatan kecepatan respon darurat 
(kebakaran, kecelakaan, kejahatan)

 Ketersediaan informasi untuk kebutuhan 
publik dalam berbagai saluran interaksi 
pilihan

 Layanan kepemerintahan yang memberi 
kemudahan 



  

Contoh Ide Masukan dari komunitas

 Wisata tematik, bogor art (bogor kota seni)
 Smart pariwisata transportasi hotel/penginapan
 Smart Guide : Anjungan informasi di titik lokasi strategis untuk wisatawan
 Smart Event: informasi terintegrasi akses event kota bogor di seluruh 

instansi.
 Smart Maps: informasi maps bagi wisatawan menuju destinasi wisata.
 Marketplace Ekonomi Kreatif 
 Pembangunan SPBG tambahan
 Sistem kontrol angkutan umum massal dan subsidi
 Sistem control kualitas sungai untuk air baku (tingkat pencemaran)
 Pengelolaan bank sampah dan TPS 3R di tingkat masyarakat
 Sistem kontrol pengelolaan PJU (penggunaan energi, pembangunan, 

pemeliharaan)
 Sistem kontrol pengelolaan taman



  

Contoh Ide Masukan dari komunitas

 Mengelola laporan pelayanan di posyandu → Kader Posyandu
 Kapasitas tempat tidur Rumah Sakit (KHUSUSNYA ICU, NICU, PICU)
 Rekam medis puskesmas bisa dibaca Rumah Sakit
 Mengemas masakan sehat
 Gerakan sarapan sehat
 Bahan makanan→ Urban Farming
 Kunjungan “Chef” ke sekolah2 untuk demo masakan sehat untuk keluarga → Pra sekolah 

dan SD
 Komunitas ibu-ibu berbagi resep makanan sehat, mudah dan murah
 Informasi komunitas remaja yang peduli kesehatan → Melibatkan  komunitas binaan
 Komunitas orang tua → Olahraga, hobi dan berkumpul bersama →
 Pengembangan Posbindu → Inisiasi dari Kesehatan
 Sumber informasi kesehatan yang lebih jelas → Web Dinkes
 Pemeriksaan kesehatan → Mobcat lebih rutin dan sering → Jadwalnya pasti (Tempat dan 

Tanggal
 Pelayanan) → Informasi lebih jelas (Seperti SIM Keliling)
 Pemecahan masalah kesehatan terintegrasi dengan program yang ada
 Branding suatu program → Persami → Amazing Race



  

Visi dan Misi

2016 - 2021 
   Visi: “Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius”.

   Lima Misi yaitu:

1)    Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan 
transparan

2)    Mengembangkan SDM yang religius, kreatif dan berdaya saing

3)    Mengembangkan  ekonomi  yang  mandiri,  kokoh  dan  
berkeadilan berbasis  industri  kreatif

4)    Membangun  infrastruktur  dan  ruang  publik  yang  merata, 
berwawasan  lingkungan  dan ramah keluarga

5)    Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam  melaksanakan  
nilai nilai agama  dan  menjaga  kerukunan  antar  umat  beragama  
serta  meningkatkan  kesadaran  hidup  berbangsa dan bernegara



  

RSNI ISO 37120:2018 
Pembangunan perkotaan dan masyarakat yang 

berkelanjutan - Indikator layanan perkotaan dan 
kualitas hidup

   Standar yang mendefinisikan dan menetapkan serangkaian indikator 
untuk mengarahkan dan mengukur kinerja layanan perkotaan dan 
kualitas hidup

   Berlaku untuk setiap bentuk wilayah perkotaan yang berusaha 
mengukur kinerjanya  terlepas dari ukuran dan lokasinya.



  

RSNI ISO 37120:2018 
17 Kelompok Indikator Pengukuran

1) Ekonomi

2) Pendidikan

3) Energi

4) Lingkungan

5) Keuangan

6) Kebakaran dan tanggap 
darurat

7) Pemerintahan

8) Kesehatan

9) Rekreasi

10) Keamanan

11) Tempat tinggal

12) Sampah Padat

13) Telekomunikasi dan 
Inovasi

14) Transportasi

15) Perencanaan Perkotaan

16) Air limbah

17) Air dan sanitasi



  

5 Peran Pemerintah Daerah

1) Pestrategi dan Pembina:  Menentukan arah yang jelas untuk 
kota: apa visi sebagai kota cerdas dan bagaimana kita ingin 
mewujudkan ini? Melakukan pembinaan terhadap semua unsur 
yang terlibat agar mendukung secara maksimal. 

2) Pengarah dan Regulator: membuat atau memperbaiki regulasi 
untuk memungkinkan inisiatif smart city dapat berjalan, dan 
secara bersamaan melindungi warga dan pemangku-
kepentingan.

3) Penghubung dan Pelindung: membangun dan mengamankan 
semua infrastruktur kunci (transportasi, energi, internet). 
Menetapkan acuan acuan dan mengambil langkah-langkah untuk 
membuat infrastruktur vital handal dan aman.



  

4) Inovator dan Investor: Menerapkan prinsip inovasi dalam 
organisasi dan proses internal. Melakukan investasi pada hal hal 
yang bersifat strategis jangka panjang.

5) Fasilitator dan Pelayan: Menciptakan lingkungan di mana bisnis 
baru dan solusi cerdas dapat muncul dan tumbuh. Misalnya 
dengan memberikan 'data terbuka' dan dengan memfasilitasi 
startup. Membangun ekosistem dengan mengumpulkan pihak-
pihak yang biasanya tidak bekerja sama untuk memberikan solusi 
baru yang kreatif yang tidak dapat direalisasikan sebelumnya. 

5 Peran Pemerintah Daerah



  

Risiko Penerapan Teknologi Informasi 
dalam smart city        

 Timbul ketergantungan besar terhadap teknologi informasi 
 Gangguan pada layanan teknologi informasi dapat menimbulkan 

dampak besar bagi kelangsungan kehidupan warga kota
 Serangan keamanan informasi dapat menimbulkan kerugian besar 

karena ancaman terhadap kerahasiaan data pribadi dan berbagai 
bentuk tindakan melawan hukum

 Semua komponen teknologi informasi (infrastruktur, perangkat, aplikasi 
dan SDM) harus  dikelola dengan baik sesuai dengan best practice IT 
Governance (kendali mutu, uji kesesuaian, sertifikasi dll.)

 Perlu dirumuskan dan diterapkan strategi pengembangan dan 
implementasi yang menjaga kemandirian dan kedaulatan negara 
(persiapan menghadapi ancaman skala besar internal maupun 
eksternal)



  

Peran Apa Yang Perlu Kita Ambil dalam 
pengembangan Smart City? 

Materi Bintek untuk ASN dan Komunitas 

1) Merumuskan permasalahan dan 
kebutuhan dengan jujur, akurat dan 
lengkap

2) Ikut berkontribusi memikirkan alternatif 
solusi dan berinovasi sesuai 
kemampuan pada bidang masing 
masing

3) Ikut berperan dalam perencanaan, 
pembangunan, implementasi dan 
evaluasi dari inovasi 

4) Belajar  – belajar  – belajar

5) Bekerja – bekerja – bekerja 
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