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Formulir Evaluasi Mandiri Implementasi Program Gerakan Menuju 100
Smart City
Selamat datang pada Formulir Self-Evaluation atau Formulir Evaluasi Mandiri Implementasi Program
Gerakan Menuju 100 Smart City. Formulir ini menjadi salah satu tahapan dari Evaluasi Implementasi
Program Gerakan Menuju 100 Smart City dan diisi oleh evaluator internal yang telah disepakati oleh
pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dalam self-evaluation ini setiap daerah harus mengisi formulir
penilaian secara lengkap dengan melampirkan data atau informasi dan dokumen pendukung.
Di dalam pelaksanaannya, Evaluasi Implementasi Program Gerakan Menuju 100 Smart City ini dilakukan
terhadap lima dimensi, yaitu:
1. Kondisi awal sebelum program smart city (Baseline): Evaluasi terhadap baseline dilakukan sebagai
rujukan bagi evaluator dalam menilai capaian Output, Outcome, dan impact dari implementasi smart
city serta perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah daerah yang dievaluasi mengikuti Program
Gerakan Menuju 100 Smart city. Pada evaluasi pertama setelah selesainya pelaksanaan Gerakan
Menuju 100 Smart city oleh peserta, maka kondisi baseline yang digunakan adalah kondisi sebelum
peserta menjadi bagian dari Gerakan Menuju 100 Smart city. sedangkan ada tahap evaluasi
berikutnya, kondisi baseline yang digunakan adalah kondisi pada setiap tahun pelaksanaan evaluasi.
2. Keluaran program smart city (output): hasil langsung dari proses Pendampingan yang dilakukan
kepada Peserta Gerakan. Evaluasi terhadap Output dilakukan terhadap tiga elemen, yaitu: kebijakan
smart city, kelembagaan smart city, dan anggaran smart city. Sehingga evaluasi Output, dilakukan
untuk mengukur capaian keluaran dari pelaksanaan Gerakan Menuju 100 Smart city terhadap daerah
Peserta.
3. Hasil program smart city (outcome): keluaran lanjutan dari Gerakan Menuju 100 Smart city yang
dijalankan oleh Peserta di daerahnya. Evaluasi terhadap Outcome dilakukan untuk melihat adanya
tindak lanjut dari Output (keluaran) setelah selesainya proses pendampingan oleh Kementerian.
Evaluasi terhadap Outcome dilakukan untuk mengukur pelaksanaan implementasi smart city di
daerah.
4. Dampak program smart city (Impact): Evaluasi terhadap impact atau dampak dilakukan untuk
melihat adanya perubahan yang nyata di tengah-tengah masyarakat dengan adanya implementasi
smart city di daerah peserta serta menilai adanya kesinambungan dan keberlanjutan dari program
smart city di sana. Evaluasi terhadap dampak dari implementasi smart city di daerah dilakukan
terhadap 3 elemen, yaitu: perbaikan kondisi daerah, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan
program smart city.
5. Quick Wins: pada dimensi Quick Wins ini dilakukan evaluasi quick wins berdasarkan indikator
perumusan inovasi, daya tarik inovasi, manfaat inovasi, keunikan inovasi, peluang kemitraan,
potensi pengembangan, keberlanjutan, sumber daya, dan analisis risiko.
Jika terdapat data dukung yang berukuran lebih dari 16MB per ﬁle, maka silakan lampirkan tautan pada
halaman akhir kuesioner ini sehingga panitia dapat mengunduh dokumen tersebut.Terima kasih atas
kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini.
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Biodata Responden

* Nama Kabupaten/Kota
* Nama Lengkap
* NIP
* Jabatan
* E-mail
* No. Telepon Kantor
* No. HP
* Alamat Kantor

* Tahun Peserta Gerakan Menuju 100 Smart City
2017
2018
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I. Dimensi Baseline

* 1. Apakah Master Plan Smart City Daerah Anda sudah memiliki payung hukum?

* 2. Apakah Dewan Smart City melaksanakan rapat minimal satu kali dalam
tahun ini?

* 3. Apakah Pengelola Smart city Daerah Anda melaksanakan rapat minimal satu
kali dalam tahun ini bersama OPD terkait smart city?

* 4. Berapa jumlah program smart city yang berjalan di tahun sebelumnya?
Jelaskan!

* 5. Berapa jumlah kegiatan rencana aksi smart city yang berjalan di tahun
sebelumnya? Jelaskan!
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II. Dimensi Output
Pertanyaan pada evaluasi Output disusun untuk melihat tindak lanjut pelaksanaan smart city setelah
proses pendampinigan dalam gerakan selesai dilakukan.

a. Kebijakan Smart City

* 1. Apakah sudah terdapat regulasi berupa Peraturan Daerah atau Peraturan
Kepala Daerah tentang smart city sudah tersedia setelah Daerah Anda
menjalani Program Gerakan Menuju 100 Smart city? Jelaskan!

b. Kelembagaan Smart City

* 1. Apakah fungsi Dewan Smart city berjalan saat ini? Jelaskan!

* 2. Apakah fungsi Pelaksana Smart city sudah berjalan saat ini? Jelaskan!

* 3. Apakah OPD-OPD lain sudah terlibat secara aktif dalam pelaksanaan smart
city yang dapat dilihat di dalam program dan kegiatan di dalam Rencana
Strategis (Renstra) setiap OPD? Jelaskan!

* 4. Apakah Forum Smart city Daerah sudah berjalan dan berkontribusi aktif
dalam pelaksanaan smart city di daerah? Jelaskan!

c. Anggaran Smart City

*
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* 1. Berapa persen nilai anggaran smart city dari APBD?

* 2. Sejauh mana pembiayaan alternatif (non-APBD) tersedia untuk membiayai
implementasi smart city? Jelaskan!
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III. Dimensi Outcome
Pertanyaan pada evaluasi Outcome disusun untuk melihat perkembangan dari implementasi smart city
sebagaimana yang telah direncanakan di dalam Master Plan smart city.

a. Program Smart Governance

* 1. Sejauh mana program smart governance sudah berjalan di tahun ini?

* 2. Sejauh mana kinerja kesehatan ﬁskal dan pengelolaan keuangan daerah
(Laporan Keuangan Daerah BPK)

* 3. Bagaimana status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD
Kemendagri)?

* 3. Bagaimana status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD
Kemendagri)?

* 4. Bagaimana nilai SPBE KemanPANRB?

* 5. Sejauh mana tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)?

* 6. Sejauh mana daerah Anda sudah pernah masuk ke dalam peringkat SINOVIK?
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b. Program Smart Branding

* 1. Sejauh mana program smart branding sudah berjalan di tahun ini?

* 2. Sejauh mana tingkat kemudahan berusaha daerah Anda?

c. Program Smart Economy

* 1. Sejauh mana program smart economy sudah berjalan di tahun ini?

* 2. Sejauh mana persentase penduduk miskin?

* 3. Sejauh mana IPM di daerah Anda?

d. Program Smart Living

* 1. Sejauh mana program smart living sudah berjalan di tahun ini?

* 2. Sejauh mana persentase Baduta Stunting 1 tahun terakhir

* 3. Sejauh mana persentase Balita sudah mendapatkan imunisasi lengkap dalam
1 tahun terakhir?

*
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* 4. Sejauh mana cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan dalam 1 tahun
terakhir?

* 5. Sejauh mana program smart living sudah berjalan di tahun ini?

* 6. Sejauh mana Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (jumlah
rumah tangga dengan akses sanitasi layak/jumlah rumah tangga)?

* 7. Sejauh Persentase Jalan (kota/kab) Kondisi Mantap (panjang jalan kondisi
mantap/total panjang jalan)?

e. Program Smart Society

* 1. Sejauh mana program smart society sudah berjalan di tahun ini?

* 2. Sejauh mana Peta Mutu Pendidikan di kota/kabupaten Anda (rasio penduduk
usia wajib belajar 9 tahun banding daya tampung)?

* 3. Sejauh mana Angka Partisipasi Murni wajib belajar 9 tahun di kota/kabupaten
Anda (rasio murid wajib belajar 9 tahun dibanding jumlah penduduk usia wajib
belajar)?

* 4. Sejauh mana pemerintah memiliki program mitigasi (sebelum terjadi)
bencana?

*
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* 5. Sejauh mana pemerintah memiliki program penanganan saat bencana?

* 6. Sejauh mana pemerintah memiliki program pemulihan setelah bencana?

f. Program Smart Environment

* 1. Sejauh mana program smart environment sudah berjalan di tahun ini?

* 2. Sejauh mana inovasi pembatasan sampah?

* 3. Sejauh mana inovasi dalam pengelolaan daur ulang dan guna ulang sampah?

Rencana Aksi

* 1. Sejauh mana rencana aksi pengembangan kapasitas SDM sudah dijalankan
sesuai dengan Masterplan Smart city?

* 2. Sejauh mana rencana aksi pengembangan infrastruktur sudah dijalankan
sesuai dengan Masterplan Smart city?

* 3. Sejauh mana rencana aksi pengembangan aplikasi pendukung smart city
sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?

*
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* 4. Sejauh mana rencana aksi pengembangan literasi smart city sudah dijalankan
sesuai dengan Masterplan Smart city?

* 1.
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IV. Dimensi Impact
Pertanyaan pada evaluasi impact disusun untuk melihat adanya keberlanjutan implementasi smart city di
daerah Peserta.

a. Perbaikan

* 1. Apakah sejak dilaksanakannya smart city di daerah Anda, sudah memberikan
perbaikan bagi pelaksanaan proses pembangunan dan juga perbaikan di tengahtengah masyarakat ? Jelaskan!

b. Keterlibatan Masyarakat

* 1. Apakah masyarakat sudah ikut berperan serta dalam pelaksanaan smart city
di daerah Anda? Jelaskan!
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V. Quick Wins

* 1. Apakah inovasi quick wins dirancang dengan melibatkan seluruh pihak terkait
smart city dan telah memperhatikan permasalahan strategis daerah?
(permasalahan strategis daerah terdapat di dalam RPJMD)? Jelaskan!

* 2. Apakah inovasi quick wins yang dirancang memiliki daya tarik, baik untuk
kalangan internal (warga lokal dan pemerintah daerah) maupun eksternal
(masyarakat luar daerah)? Jelaskan!

* 3. Sejauh mana inovasi quick wins yang dirancang benar-benar dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat?

* 4. Apakah Inovasi quick wins yang dirancang mengandung keunikan atau ada
unsur kreativitas di dalamnya? Jelaskan!

* 5. Sejauh mana inovasi quick wins yang dirancang dapat membuka peluang
kemitraan dengan pihak eksternal?

* 6. Sejauh mana inovasi quick wins memiliki potensi untuk dikembangkan lebih
lanjut di masa depan?

*
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* 7. Apakah pemerintah daerah sudah memiliki strategi untuk menjaga
keberlangsungan berjalannya inovasi quick wins? Jelaskan!

* 8. Apakah sumber daya untuk mengembangkan dan menjalankan inovasi quick
wins tersedia? Jelaskan!

* 9. Sejauh mana pemerintah daerah sudah melakukan identiﬁkasi risiko?

* 10. Sejauh mana pemerintah daerah menyusun rencana mitigasi risiko?

* 11. Sejauh mana program quick wins smart city tahun lalu masih terus berjalan
di tahun ini?

* 12. Berapa banyak program quick wins smart city yang baru untuk tahun ini?
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Kelengkapan Dokumen Pendukung

* 1. Apakah Masterplan Smart City daerah Bapak/Ibu telah dilakukan revisi? Jika
Iya, silakan upload Dokumen Masterplan di tautan di bawah ini
Ya
Tidak

* 2. Tautan untuk Panitia mengunduh dokumen pendukung lainnya (google drive,
website, youtube, dll). Mohon Bapak/Ibu membuat tautan Google Drive atau
Cloud lainnya yang berisi semua dokumen pendukung Evaluasi ini, Masterplan
Smart City versi terbaru, video progress pencapaian quick win (jika ada) lalu
lampirkan tautan tersebut di bawah ini.
Masterplan Smart
City
Google Drive/Cloud
(Semua Dokumen
Pendukung)
Youtube/tautan
video

Struktur Folder Dokumen Pendukung Evaluasi Smart City s.id/contohfoldersc
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