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Jaman Pra Sejarah

• SImbol-simbol

• Suara (Spt dengusan)

• Bahasa tubuh

• Isyarat (suara, asap, dll)

Jaman Sejarah

• Mulai ada abjad dan simbol dan
penulisan di atas media

• 1774 SM Yunani mengenal
penulisan kiri ke kanan

• 1270 SM Suriah menerbitkan
ensiklopedia

• Penggunaan merpati untuk pos
(berbagi info)

• 105 SM Tsai Lun (China) 
menemukan kertas

• 305M China menemukan
percetakan

Jaman Modern

• 1455M Johann Gutenberg 
menciptakan mesin cetak bahan
besi

• 1714 Henry Mill menciptakan
mesin ketik

• 1830 Augusta Lady Byron 
menulis program komputer
digital-mekanis pertama

• 1837 Samuel Morse 
mengembangkan telegraf dan
kode morse yang dikirim secara
elektronik melalui kabel

• Tahun 1861 diciptakan gambar
bergerak sbg cikal bakal
proyektor

• 1877 A Graham Bell 
menciptakan telepon

• 1946 muncul komputer digital 
(ENIAC I)

• 1972 Ray Tomlinson 
menciptakan email

• 1973 mulai ditemukan internet

• 2000an konten internet mulai
berkembang pesat

Sebelum 3000 SM

3000 SM – 1400 M

1400 M - Sekarang

SEJARAH TIK UMAT MANUSIA

?
?

?

??

Fashionable

Implanable
Mobile

monitorable



AKTUAL
Perkembangan TIK Indonesia



CITY

Kota merupakan kawasan

pemukiman yang secara fisik

ditunjukkan oleh kumpulan rumah-

rumah yang mendominasi tata

ruangnya dan memiliki berbagai

fasilitas untuk mendukung kehidupan

warganya secara mandiri.

- Wikipedia -



SMARTCITY

Konsep tata kelola kota yang disusun

secara cerdas untuk menyelesaikan

setiap persoalan atau masalah yang 

dihadapi masyarakat, melalui

pengelolaan sumberdaya dan

komunitas yang ada yang 

diwujudkan dalam strategi

penyelesaian masalah, pelayanan

publik dan penciptaan situasi dan

kondisi kota yang sejahtera dan

nyaman.



APAKAH SMARTCITY?

Free internet publik

• Menyediakan free wifi bagi warga kota?

• Free wifi di sekolah?

Menyedikan smartcard untuk layanan publik?

• Kartu layanan sosial

• Kartu keluarga miskin

• E-Money

CCTV di area publik

• Memantau trafic

not as simple 

as that



DAERAH ANDA SMART, KETIKA….

• Petani mudah dan murah mendapatkan pupuk dan menjual dengan harga yang 

menguntungkan

• Masyarakat tahu harus pergi ke mana bila sakit dan tidak harus menunggu lama 

untuk dilayani

• Masyarakatnya mendapatkan penghasilan yang mencukupi

• Tidak ada pengemis, gelandangan

• Publik suka menggunakan mass transportation

• Tidak ada anak putus sekolah

• Tidak ada demonstrasi

• Harga sembako dan kebutuhan masyarakat lainnya stabil

• Tidak ada pemadaman listrik, pompa bensin tidak kehabisan bbm



Seberapa kuat SARA 

saling menghargai?

Reward sudah menjadi

budaya publik?

Apakah bank percaya?

Rumah sebesar apa?

Kuliah

negeri/swasta?

Bisnis/pegawai?

APAKAH INDIKATOR SESEORANG
(pada umumnya) BAHAGIA?

5

Basic Needs

Psychological 

Needs

Self-fulfillment 

Needs

Aktualisasi Diri
Moralitas, kreativitas, bebas dari prasangka

Penghargaan
Harga diri, kepercayaan, prestasi

Rasa Memiliki
Keluarga, teman, komunitas

Rasa Aman
Keamanan, jaminan kerja, Kesehatan, 

perlindungan Sosial, pendidikan, dll

Kebutuhan Dasar
Sandang, pangan, papan

Maslow’s Hierarchy of needs

5

Indikator

- Bila punya rumah

- Bila berpendidikan minimal S1

- Memiliki penghasilan cukup

Berapa nilai asuransi yang 

layak?

Bila pasca kecelakaan

tidak bisa bekerja?

- Punya asuransi jiwa

- Lingkungan dijaga aparat

- Bantuan tunai….

- Punya keluarga bahagia

- Punya tetangga dan teman

yang baik

- Lingkungan yang ‘bersahabat’

- Dihargai oleh semua orang

- Memiliki prestasi di bidang

tertentu

- Dipercaya oleh berbagai pihak

- Tidak ada larangan untuk

berkreasi (seni, tulisan, dll)

- Bisa bergaya/narsis

Apa ukuran bahagia?

Apa ukuran tetangga

yang baik?

Lingkungan seperti apa

yang dapat dikatakan

baik?

Aktualisasi melalui seni, 

sejauh mana etika

publik diprioritaskan?

Demonstrasi di jalanan?



Design Dasar SMART City

Key Performance Indicators

Misi VisiSaat ini

Gab

5

Basic Needs

Psychological 

Needs

Self-fulfillment 

Needs

Aktualisasi Diri
Moralitas, kreativitas, bebas dari prasangka

Penghargaan
Harga diri, kepercayaan, prestasi

Rasa Memiliki
Keluarga, teman, komunitas

Rasa Aman
Keamanan, jaminan kerja, Kesehatan, 

perlindungan Sosial, pendidikan, dll

Kebutuhan Dasar
Sandang, pangan, papan

Maslow’s Hierarchy of needs

5

Spesific

Measureable

Aggresiveness

Realistic

Timebound

Dilakukan secara

Identifikasi Masalah
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Command Center

TIK

Memanfaatkan

Kemiskinan

Ketidak-

amanan

Ketidak-

bahagiaan

Kepercayaa

n publik

yang rendah

Etika

rendah



STAKEHOLDER UTAMA SMARTCITY

Key Performance Indicators

Visi

Saat ini

Spesific

Measureable

Aggresiveness

Realistic

Timebound

Command Center

Pemerintah

Dunia
Usaha

Akademisi

Komu
nitas

Misi – Sasaran – Program Prioritas – Anggaran

Kepala Daerah

Suatu konsep penyelenggaraan Kota 

melalui pemberdayaan Stakeholder 

dengan langkah-langkah SMART secara

inovatif untuk mencapai tujuan bersama

P
ilk

a
d

a

R
a
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t 
m

e
m

ili
h

Masalah energi

Masalah energi

Masalah banjir

Masalah LH

Masalah sosial



EKOSISTEM SMARTCITY

Smart

Govt

Akademisi Komunitas

Dunia UsahaJejaring Sosial

Pemerintah



PERAN STRUKTUR PIMPINAN DALAM SMARTCITY

Kebijakan Umum

Tusi

Sarpras

SDM

Layanan

Aplikasi

Database

in
o
va

si

Tusi

Sarpras

SDM

Layanan

Aplikasi

Database

ino
va

si

Koordinasi & Kerjasama

Sharing resources

Take and Give

Inovation Development

Kepala SKPD Kepala SKPD

Kepala Daerah



PERAN STRUKTUR PIMPINAN DALAM SMARTCITY

Layanan Penerimaan Siswa Online

Tusi

Sarpras

SDM

Layanan

Aplikasi

Database

in
o
va

si

Tusi

Sarpras

SDM

Layanan

Aplikasi

Database

ino
va

si

Koordinasi & Kerjasama

Sharing resources

Take and Give

Inovation Development

Kepala Dinas

Dukcapil

Kepala Dinas

Dikbud

Kepala Daerah

Data Penduduk Data Pendidikan

Penduduk

www.psb-online.go.id

Masukkan NIK      :

Masukkan NISN    :

Pilih jenis sekolah :

Pilih sekolah :



EKOSISTEM
TIK SMARTCITY

Diskominfo

DisDikbud

Sekolah negeri

Sekolah Swasta

Perguruan Tinggi 

Negeri/Swasta

DisESDM DISHUB

DINKES

DisPerindag

SMART-LOGISTIC

Pasar

RS/Klinik

Swasta

Apotik

Praktek

Dokter

Ketika seorang

Kepala Daerah

Mengembangkan Visi

SMARTCITY,

Maka area perhatian

Pemerintah Daerah bukan

Hanya institusi milik

Pemerintah saja, namun

Semua institusi yang ada,

Milik pemerintah maupun

swasta

Asuransi

Transport



ASPEK-ASPEK DASAR SMART DALAM PENGELOLAAN CITY

SMART dalam pengelolaan Hak Azasi Warga (SMART People)

• Kependudukan – Pendidikan – Kesehatan – Asuransi -
Kesejahteraan

SMART dalam pengelolaan Transportasi (SMART Transportation)

• Pengelolaan kendaraan – trafik - Emergency

SMART dalam pengelolaan Energi (SMART Energy)

• Listrik - Bahan Bakar Minyak - Bahan Bakar Gas

SMART dalam pengelolaan Air & Lingkungan (SMART Water & 
Environment)

• Air – limbah

SMART dalam pengelolaan Ekonomi

• Pasar tradisional – pasar modern - perbankan

SMART dalam pengelolaan ketenteraman (SMART Tranquility)

• Keamanan publik – perijinan – reaksi cepat

• EWS



SMART 
GOVERNMENT
Apa yang harus dilakukan pemerintah?



DEVINISI GOVERNMENT & EGOVERNMENT
• Government / Pemerintah & Pemerintahan

• Pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara dan lembaga-lembaga kenegaraan yang 

berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

• pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Presiden, Wakil 

Presiden dan para menteri. pemerintahan dalam arti sempit juga dapat disebut lembaga eksekutif

yang bertugas melaksanakan undang-undang. 

• pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, dan

yudikatif untuk mencapai tujuan . lembaga legislatif bertugas untuk membuat undang-undang.

• eGovernment / ePemerintah

• Inpres 3/2003

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses (Penyelenggaraan) Pemerintahan

• World Bank

“government-owned or operated systems of information and communications technologies (ICTs) that transform 

relations with citizens, the private sector and/or other government agencies so as to promote citizen 

empowerment, improve service delivery, strengthen accountability, increase transparency, or improve 

government efficiency”

Yang memanfaatkan

Internet of Thing

Kelembagaan

negara
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INTEGRASI TIK PEMERINTAH
PENGUATAN FUNGSI KOMINFO
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Horizontal

Infrastruktur TIK
BPR

Ekosistem TIK
- Regulasi

- Perencanaan

- Infrastruktur

- Platform

- Telekomunikasi

- Security

- BPR

- SDM TIK 

Satker fokus pada Tugas pokok dan fungsinya. 

Kebutuhan TIK didukung sepenuhnya oleh Kominfo

SLA GCIO



Pemerintahan
Tradisional

SMART 
Government

Pemerintahan
yang baik

SMART 
Nation

Komputer Super

Govt Cloud Computing

eAparatur yang 
Handal

Pelayanan Publik
berbasis TI

Aplikasi & Teknologi
Cerdas

Kecerdasan buatan & 
Analisis Bigdata

Keamanan Informasi

TRANSFORMASI PEMERINTAHAN

birokrasi lambat Tidak efisien & 
tidak efektif

Pelayanan Publik
kurang maksimal

Isue Transparansi
& Korupsi

TIK sbg tools

Berdaulat Negara Hadir

Efektif dan
efisien

Pelayanan
publik

berkualitas

Open 
Government

Pencapaian
target maksimal

Sejahtera

Sehat

Masyarakat Cerdas

Aman

Tidak ada keresahan
SARA

Kemudahan berusaha



SMART PUBLIC SERVICES
PEMERINTAH INGIN MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK YANG TERBAIK SECARA AKTIF

Pembiayaan

Kesehatan

Pendidikan

Transportation

Badan Pemerintah

Energy    

mobile

PC

Laptop

Loket

Masyarakat

Pemerintah menjadi

penjamin pembiayaan

publik

Pemerintah bukan

menunggu publik

datang, namun

pemerintah mendatangi

masyarakat yang 

memerlukan layanan

Pembiayaan

Jaminan usaha

Asuransi, Listrik, 

Air, BBM/G, dll

Data 

Kependudukan

yang valid 

adalah

sumberdaya

paling strategis

Dunia Usaha

Asuransi



PELAYANAN PUBLIK TERBAIK
SIMULASI

• Ketika RS/klinik/bidan melaporkan kelahiran jiwa, maka pemda hadir kepada ortu untuk diproses

dokumen kependudukannya. Pemda mendeteksi melalui posyandu/RS bilamana balita tsb sudah

atau belum mendapatkan imunisasi dan makanan tambahan yang diberikan pemerintah.

• Ketika pemda mendeteksi penduduk usia sekolah tidak terdata status pendidikannya di lembaga

pendidikan setempat, maka pemda hadir memastikan penduduk tersebut mendapatkan haknya

untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai sesuai dengan skema pembiayaan yang ditetapkan.

• Ketika penduduk mengakses layanan kesehatan pada lembaga kesehatan pemerintah/swasta, 

maka seluruh catatan medis (rm) tercatat dan dimanfaatkan secara proporsional, dan dibiayai

sesuai dengan kebijakan pemda

• Penduduk dapat mengajukan surat keterangan tanpa menuntut kehadiran ybs, apalagi harus

memproses dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, dst.

• Penduduk dapat membayar retribusi atau dengan e-money

• Pemda dapat memberi informasi lapangan pekerjaan yang terbuka diwilayahnya, sekaligus bahwa

instansi/perusahaan tsb dijamin kredibilitasnya.

• Ketika perangkat rt melaporkan adanya kematian warganya, maka pemda memberikan sertifikat

kematian tanpa menunggu ahli waris mengajukan permohonan.



SMART TRANSPORTATION
PEMDA INGIN MENJAMIN KELANCARAN, KEAMANAN DAN KENYAMANAN TRANSPORTASI

Pemda

Kepala Daerah harus tahu:

 Berapa jumlah jiwa yg harus

dilayani

 Berapa jumlah aparatur tersedia

 Berapa angkutan umum tersedia

 Berapa jumlah kendaraan

terdaftar

 Berapa jumlah bbm tersedia

 Berapa kekuatan listrik yang 

mendukung, dll

MRT

Trafic

eMoney

Alt jalan

SP BBM



SMART ENERGI Untuk dapat memonitor, tindakan prefentif

dan mengambil keputusan terbaik, maka

Kepala Daerah harus menguasai informasi ttg:

 Berapa jumlah jiwa dan keluarga

warganya

 Berapa kebutuhan bbm/gas/listrik

warganya

 Berapa stok tersedia pada titik-titik

distribusi

 Berapa rencana suplay energi

 Kegiatan/kondisi apa yang dapat

menyebabkan lonjakan kebutuhan

 Sektor terkait lainnya yang dapat

mempengaruhi terjadinya gangguan

ketersediaan energi

 Kebijakan apa yang dapat dilakukan

untuk melakukan penghematan, 

pengaturan subsidi energi, penciptaan

sumber energi baru, dll

Dengan demikian, berbagai potensi masalah

terkait energi dapat diantisipasi

eGovernment



Database 

Kesehatan

Database 

Kependudukan

Tingkat Kabupaten

Tingkat kecamatan

Tingkat Desa/Kelurahan

App Posyandu

App Bidan

App Praktek

Dokter

App Puskesmas

App Rumah Sakit

Early Warning 

System

Early Warning 

System

Early Warning 

System

Kab/Kota Cloud

Smartcity
Smart-Health Care



CHANNEL LAYANAN PEMERINTAH

Loket
Kantor

Loket
Bergerak

Web 
Online

Sms

Messenger Live Chat
Telephon
analog

Ip-Phone

Video 
Converence

Anjungan
Layanan

Televisi
Jejaring
sosial

Konvergensi eGovernment sebagai Backbone Smartcity



BIGDATA ANALITYC

Dalam penyelenggaraan Smartcity



TIK dalam Hidup Manusia
Teknologi Informasi dan Komunikasi telah masuk 

dalam berbagai bidang  kehidupan manusia
dalam wujud aplikasi online dan sistem

elektonik

Interkoneksi gobal dan konten menjadi 
pendorong pesatnya pemanfaatan internet.
Interkoneksi ini menghubungkan berbagai

kepentingan melalui semangat berbagi data 
dan informasi

Pemerintah dan dunia usaha juga makin masif
memanfaatkan sensor untuk memantau

berbagai kepentingan,



Setiap aktivitas manusia menghasilkan data

Sejak tahun 2003, setiap dua
hari umat manusia

menciptakan data sebanyak
data yang pernah diciptakan
manusia sejak ada manusia

hingga tahun 2003

Ciri-ciri Bigdata:

 Kuantitas data yang sangat besar

 Data diproduksi dengan sangat cepat

 Tipe data yang sangat bervariasi

 Struktur data yang pada umumnya

“berantakan”



Definisi
Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume 
data yang besar, baik data yang terstruktur maupun

data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan
dalam banyak bisnis. Tidak hanya besar data yang 

menjadi poin utama tetapi apa yang harus dilakukan
organisasi dengan data tersebut.

~Wikipedia

Merupakan istilah umum untuk

segala himpunan data (data set) dalam jumlah yang 

sangat besar, rumit dan tak terstruktur sehingga

menjadikannya sukar ditangani apabila hanya

menggunakan perkakas manajemen basis data biasa

atau aplikasi pemroses data tradisional belaka

https://id.wikipedia.org/wiki/Himpunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Data
https://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data
https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi


BigData Pemerintah
Bigdata yang saat ini berkembang dalam pemerintahan



BIGDATA DALAM SMART-GOVERNMENT

Aplikasi

eGovernment

Sistem Manual

/Konvensional

Sistem

sensor kota

Kependudukan

Ketenagakerjaan

Kesehatan

Keuangan

Perdagangan

Perekonomian

Pendidikan

PerijinanEnergi

Pertanian

PerikananKinerja

CCTV
Suhu

Transportasi

Lalu Lintas

Jembatan
Biometrik

Sistem

Telekomunikasi

Pemerintah

Suara

Video Gambar
Data terstruktur

Data Tidak Terstruktur

Tulisan Komentar

Statistik

34 Kementerian
73 LPNK
34 Provinsi
517 Kabupaten/Kota
16.530 Dinas
6793 Kecamatan
74.910 Desa

eOffice

Aset



BIGDATA ANALITYC DALAM
SMARTCITY

Bigdata menjadi core penting

dalam tata kelola kota cerdas



BIGDATA DALAM SMARTCITY

Aplikasi

eGovernment

Sistem Manual

/Konvensional

Sistem

sensor kota

Sistem

Telekomunikasi

Pemerintah
Data terstruktur

Data Tidak Terstruktur

Kependudukan

Ketenagakerjaan

Kesehatan

KeuanganPerdagangan

Perekonomian

Pendidikan

Perijinan

Energi

Pertanian

Perikanan

Kinerja

CCTV
Suhu/cuaca

Transportasi
Lalu Lintas

Jembatan

Biometrik

SuaraGambar

Tulisan Komentar

Statistik

Jejaring Sosial

Data Internasional

Sensor-sensor publik

Smartcity

Smart-Government 

Komentar publik

lokal, regional, internasional

Data-data/statistik/produk

bigdata analityc yang dirilis ole

h lembaga-lembaga lokal, regio

nal maupun internasional, dll

Publik

Data-data yang bersumber dari

perangkat-perangkat sensor yan

g dimiliki oleh lembaga-lembaga

non pemerintah



EKOSISTEM APLIKASI YANG DOMINAN DALAM
SMARTCITY

Sistem Keamanan

Sistem Keuangan
& perekonomianSistem Kesehatan

Multi Sistem
Pemasaran

Sistem Telekomunikasi 
& jejaring sosial

Sistem Manufaktur

Sistem Lalu lintas
& transportasi

Sistem tata kelola
lingkungan

Sistem
Pemerintahan

Log Analysis

Eko sistem energi

Multy sistem
Kependudukan



MANFAAT BIGDATA DALAM SMARTCITY

Efisiensi

Bigdata mampu menjanjikan efisiensi dari sisi waktu, biaya dan sumberdaya manusia

Akurasi

Bigdata analityc mampu menganalisa sejarah perilaku masyarakat dalam mengakses layanan publik

pemerintah maupun non pemerintah. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisa untuk memenuhi

kebutuhan pada masa-masa berikutnya.

Analisa pada historical perorangan kemudian dibandingkan dalam komunitas-komunitas masyarakat, 

sehingga dapat diperoleh data kebutuhan masyarakat secara lebih luas

Meningkatkan kepuasaan Masyarakat Kota

Dengan dipahami kebutuhan masyarakat melalui sejarah akses mereka terhadap pemerintahan, pelayanan

publik pemerintah maupun non pemerintah, maka Pemerintah dan seluruh Stakeholder SMARTCITY dapat

memberikan jaminan kualitas layanan yang lebih baik.



TANTANGAN PEMERINTAH

• Bigdata Analityc masih menjadi komponen SMARTCITY yang cukup mahal. Oleh karena itu, 

Pemerintah perlu menyediakan Platform BIGDATA ANALITYC as a SERVICE

• Membangun tata pemerintahan & birokrasi yang bersahabat dengan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dan mengembangkan Business Process Re-engineering Pemerintah-Swasta-

Komunitas

• Membangun Infrastruktur yang handal dan aman (DC, Secure Network, Security, dll)

• Menyusun tata kelola BigData Pemerintah secara lebih serius

• Penguatan SDM dan kelembagaan TIK

• Jaminan keamanan dalam penyelenggaraan SMARTCITY dan SMART NATION



STANDARD 
SMARTCITY
INDONESIA
Standarisasi bukan hanya digunakan untuk

menilai, namun juga digunakan sebagai

panduan upaya menyelenggarakan kota

secara SMART



PENILAIAN EXISTING

• Indeks PeGI

• Indeks Keamanan
Informasi

• Indeks Transparansi
Indonesia

Smart-Govt

• Indeks pelayanan
publik

• Indeks kepuasan
Masyarakat

• Indeks Keamanan
Manusia Indonesia

• Indeks kejahatan

• Indeks Kesehatan

Indeks Gizi

Smart-Living

• Adipura

• Indeks KualitasUdara

• Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

Indeks konsumsi Energi

Smart Environment

• Indeks pembangunan
manusia

• Indeks Pendidikan
Indonesia

Indeks Tenaga Kerja
Indonesia

Indeks Kebahagiaan
Indonesia

Indkes Keluarga Sehat

Smart Society

• Indeks Pertumbuhan
Ekonomi

Indeks harga konsumen

• Indeks Saham

Indeks Pertanian

• Indeks Perdagangan

Smart Economy

Apakah Tujuan Kota tercapai?

Apakah Masyarakat sdh hepi?



SMARTCITY

Smartcity/Province:

Seperti apakah format 
smartcity/Province di Indonesia dalam
perspektif Otonomi Daerah?

Standar apakah yang akan
digunakan dalam penyelenggaraan
Smartcity/Province? ISO 37120?

Apakah indikator-indikator
keberhasilan dalam penyelenggaraan
Smartcity/Province? Bagaimana cara
mengukur keberhasilannya?

Perspektif hukum, kebijakan
dan regulasi

Perspekstif infrastruktur
dan teknologi

Perspektik aplikasi dan
layanan

Perspektif jaminan kualitas



SMARTCITY/PROVINCE
Smart Government

• Kebijakan dan Regulasi yang cerdas

• Infrastruktur dan teknologi

• Integrasi layanan yang cerdas

Smart Society

• Berbagi pakai data dan informasi

• Pemanfaatan teknologi yang cerdas

Smart Living
•Sistem Transportasi yang cerdas

•Sistem tata kelola energi yang cerdas

•Sistem pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dll yang cerdas

Smart Environtment
•Perhatian pada lingkungan hidup yang sehat

•Keamanan dan ketertiban yang cerdas

Smart Economy
•Sistem perbankan - pelaku usaha yang cerdas

•Sistem dukungan transaksi keuangan lintas society yang cerdas

Indikator:

1. Ketersediaan payung regulasi pada setiap tingkatan layanan

2. Ketersediaan infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi

hingga ke rumah-rumah

3. Ketersediaan sistem interkoneksi yang menghubungkan setiap instansi

pemerintah dan pemerintah yang melayani publik, dll

Indikator:

1. Ketersediaan data dan informasi elektronik pada setiap elemen

komunitas masyarakat

2. Ketersediaan infrastruktur dan teknologi masyarakat berbasis

elektronik

Indikator:

1. Ketersediaan MRT pada setiap koridor secara terpadu

2. Ketersediaan sistem energi (BBM, Gas, Listrik) bagi

kebutuhan operasional kota

3. Ketersediaan Sistem pendidikan yang merata

4. Ketersediaan sistem kesehatan terpadu antara rumah

sakit, klinik, apotik, dll

Indikator:

1. Ketersediaan tata kelola ruang dan wilayah yang 

terpadu dan modern

2. Ketersediaan sistem keamanan dan ketertiban yang 

terpadu, antisipatif dan reaksi cepat
Indikator:

1. Ketersediaan sistem perbankan yang 

menjamin kemudahan berusaha

2. Ketersediaan sistem transaksi keuangan

berbasis elektronik, dll



INDIKATOR SMARTCITY SEBAGAI CARA MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA
YANG SEJAHTERA MELALUI PENDEKATAN MASLOW

• Smart-Economy

• Masyarakat tidak sulit mendapatkan sembako

• Sembako tersedia di pasar

• Harga sembako stabil dan murah

• Tidak ada Fakir Miskin

• Tidak ada orang miskin yang tidur di jalanan

• Tidak ada anak keluarga miskin yang tidak sekolah

• Tidak ada pengangguran

• Mudah mengakses dana di bank

• Masyarakat kota dipercaya bank

• Tidak sulit mengakses sumber energi

• Tidak ada pemadaman listrik bergilir

• Tidak ada bbm yang habis di pom bensin, dll

• Smart Living

• Transportasi publik mudah, murah, aman, nyaman

• Lingkungan aman

• Lingkungan ramah anak, dll

• Smart Society

• Masyarakat nyaman bertetangga

• Angka perceraian rendah

• Masyarakat memiliki kepedulian sosial tinggi

• Tidak ada isue SARA yang mengganggu

• Smart Environment

• Tidak ada daerah kumuh

• Semua area pemukiman rapi dan nyaman

• Tidak ada ‘perumahan liar’

• Lingkungan diamankan dengan berbagai teknologi

• Tidak ada gangguan limbah di kota

• Smart Government

• Pegawai mendapatkan reward yang cukup sesuai beban kerjanya

• Layanan kepemerintahan dan layanan publik terpadu

• Pemerintah dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai teknologi, dll



APA YANG HARUS
DISIAPKAN PEMDA?



KELEMBAGAAN SMARTCITY Tata Kelola

Infrastruktur

Aplikasi
Business 

Process Re-
engineering

Pemberdayaan
Stakeholder

IoT
Internet of Thing

Pemerintah

Akademisi

Komunitas

Dunia Usaha

Masyarakat

• Pemerintah sebagai pusat

dalam Penyelenggaraan

SMARTCITY

• Pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi

untuk berbagai kepentingan

berbasis penyelesaian

masalah masyarakat

(Citizen Centris)

• Pemerintah perlu

menggandeng semua pihak

• Pemerintah memberikan

peluang pembentukan UPTD 

SMARTCITY



EKOSISTEM YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH
SMART-LOCAL GOVERNMENT

Pemda

Cloud 
Lokal/Nasional

SDM yg handal

Aplikasi SMART
Layanan Multy-

Channel

Kerjasama
Multy-

Stakeholder

Data Center

Network

Security

Database 

Cloud Computing 

PNS terampil

komputer

PNS ahli Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

bersertifikasi

Komirmen melayani

masyarakat

IoT

Aplikasi yang 

terpadu

Menjangkau

masyarakat yang 

tidak memiliki

smartphone

Melibatkan semua

institusi pemerintah

dan masyarakat

Menyediakan

berbagai teknologi

untuk dapat

menjangkau publik, 

termasuk loket

Yang perlu diperhatikan

antara lain:

• Smart Pemerintah Daerah 

bukan hanya soal

teknologi

• Namun reward & 

punishment juga menjadi

kunci sukses

• Pemerintah Daerah juga 

harus mampu melayani

masyarakat yang tidak

memiliki smartphone

• Bukan responsif, bukan

manajemen bencana



STRUKTUR DOKUMEN PERENCANAAN SMART-GOVERNMENT

Masterplan

egovt Indonesia

Blueprint

Norma, Standarisasi, Prosedur, Kriteria

Kebijakan teknis
Strategi, Program, Kegiatan, Anggaran

Petunjuk Pelaksanaan & petunjuk Teknis

Kebijakan Nasional

Kebijakan Teknis

Operasional

Gap – MISI yang Smart - VISI

Merupakan dokumen perencanaan

yang memiliki durasi waktu panjang

Adalah kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan

dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan

dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan

fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang 

harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja.

Merupakan dokumen yang memuat

arahan-arahan teknis maupun

konvensional, memberikan petunjuk

tahap demi tahap dan keterkaitan

antara sistem yang satu dengan sistem

yang lain, serta

penanggungjawabnya.

UU/PP/Perpres/ 

Perda/Perkada

Perkada

SK Ka OPD

Team tingkat

Nasional/ Pemda

Team tingkat

K/L/Dinas

Team tingkat

Ditjen/Bidang
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