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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Inovasi Organisasi Pemerintah Kota 

2.1.1 Definisi Inovasi Organisasi Pemerintah Kota 

Pembahasan inovasi dalam sektor publik dan birokrasi merupakan adanya 

perubahan tugas utama dan merubah tata cara pada Organisasi Perangkat  Daerah 

(OPD). Cohen dan Eimicke mendefinisikan inovasi organisasi public sisi bagian 

dari inovasi manajemen sector public yang mengartikan perkembangan bentuk 

bentuk kebijakan Standart Operational Procedure (SOP) baru oleh instansi 

pemerintah kota dalam menangani permasalahan Kebijakan publik.

27Pengertian ini mengamati pertumbuhan wilayah birokrasi pemerintah yang 

semakin cepat, sehinga harus ditanggapi dengan cepat  dalam bentuk berubahnya 

kebijakan,tugas pokok dan standart operating procedure beserta budaya 

organisasi. Dengan demikian tiga unsur penting inovasi organisasi public, 

khususnya organisasi pemerintah kota adalah kebijakan, fungsi dan tugas baru, 

SOP dan budaya organisasi. 

Menurut Zergio Zyman disini lebih mengartikan organisasi yang 

memperbaiki pelayanannya dengan pelapor yang lama, dan diikuti dengan tata 

cara organisasi yang baru, sebagai renovasi. Perubahan disini diawali dengan 

pelayanan oleh instansi didasari oleh kebutuhan masyarakat dari pada yang 

                                                           
27Nurmandi, Achmad. 2014. Manajemen Perkotaan. Yogyakartia:Jusuf Kalla School of 

Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal 195 
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seharusnya dilayani.28 Konsep ini didefinisikan oleh Zyman sebagai core essense, 

yang mengarah kepada apakah jati diri dan nama dari sebuah instansi, bagaimana 

hubungan dengan pelapor sesuai dengan jati diri tersebut. Instansi yang 

bergantung pada perbahan dimulai pada core essense-nya dan memahami apa 

yang dapat dilayani dan apakah  instansi bisa melaksanakannya.  Secara teoritis 

pembahasan mengenai inovasi hakekatnya adalah sebagian dari teori mengenai 

perubahan organisasi/instansi. Rosabeth Moss Kanter, Barry Stein dan Told Jick 

menyatakan organisasi di untuk kedepannya dituntut lebih mudah dan cepat 

berubah. 

More flexible organizations, adaptable to change, with relatively few 

levels of formal hierarchy and loose boundaries among functions and 

units, sensitive and responsive to the environment, concerned with 

stakeholders of al sort-employee, communities, costomers, suppliers and 

stakeholders. These organization, empower people to take action and be 

entrepreneurial, reward them for contributions, and help them gain in skill 

“employability”. Overall, these are global organization characterizes by 

internal and external relationships, including joint ventures, alliance, 

consortia, and partnerships.29 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa inovasi organisasi 

pemerintah kota merupakan pembaharuan dari suatu tujuan, kebijakan, tugas, 

standard operating procedure (SOP), dan tata cara organisasi yang lampau ke 

arah pembaharuan  baru untuk memaksimalkan layanan kepada masyarakat 

dan adanya pembaharuan kawasan, baik politik, budaya, social dan ekonomi. 

 

 

                                                           
28  Nurmandi, Achmad. 2014. Manajemen Perkotaan. Yogyakarta :JusufKalla School of 

Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,hal19 
29 Ibid. 
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2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inovasi Organisasi 

Pemerintah Kota 

Berbeda dengan inovasi organisasi privat yang banyak didorong oleh 

kompetisi yang ketat dan berubahnya kehendak masyarakat dengan cepat serta 

mudah, inovasi organisasi publik didukung dengan adanya perkembangan 

politik menuju demokratis dan kepemimpinan, dorongan internal, serta 

perubahan teknologi. Dari perkembangan sejarah inovasi, Dooley 

menyebutkan 5 faktor pendukung  yang mempengaruhi inovasi organisasi, 

yang disebutnya sebagai manajemen sistem inovasi dalam Achmad Nurmandi 

yaitu30 : 

a. Kepemimpinan; 

b. Strategi dan kinerja; 

c. Pemberdayaan dan kelompok-kelompok; 

d. Rekayasa dan Improvement; 

e. Pembelajaran dan komunikasi. 

Pendekatan System Innovation Management (SIM) ini didasarkan kepada 

pendekatan holistic untuk mengolah inovasi sistem pada organisasi, dengan 

mengkombinasi pendekatan kontingensi dan pendekatan holistic. Pada 

pendekatan kontingensi, organisasi selalu melakukan pengenalan pada 

lingkungan, sehingga kedua pendekatan kedua tersebut dapat mempengaruhi 

lingkungan. 

 

                                                           
30 Ibid.210 



35 
 

Gambar 2.1 

Faktor-faktor Mempengaruhi Inovasi dalam Organisasi 

 

Sumber : Lawrence Dooley, et al, “Supporting Systems Innovation”,    

International Journal of Innovation Management, Vol 4 No. 3, September 2000 

 Bilamana kita terapkan model tersebut untuk OPD tentu dibutuhkan 

penyesuaian meskipun pada dasarnya memiliki kesamaan. Perkembangan politik 

menjadi kawasasan eksternal organisasi pemerintah daerah dapat dimasukkan 

sebagai strategi. Perkembangan  teknologi dapat juga dimasukkan sebagai 

pemanupulasian dan sebagai peningkatan kinerja organisasi. 

a. Kepemimpinan’ 

Organisasi dan kepemiimpinan mempunyai peranan penting pada 

sebuah inovasiorganisasi. Kepemimpinan waliikota yang visioner sangat 
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tanggung jawab terhadap pemimpin. Kepribadian pemimpin selalu 

mendiskusikan visi, mendukung, memberikan inspirasi serta melakukan 

perubahan. Pemimpin dengan prinsip ini dapat memengaruhi bawahan 

atau staf kerja dengan cara : 

a) Mengarahkan dan mengajari ketrampilan pada bawahan atau 

kelompok kerja; 

b) Mendelegasikan kewenangan, mendukung dan bergotong royong 

dengan bawahan dan kelompok kerja; 

c) Menjadikan situasi untuk timbulnya pemimpin di suborganisasi; 

d) Menyediakan tempat belajar pada bawahan atas 

kekeliruan/kelalaian yang dilaksanakan. 

Struktur organisasi dimaksud disini yaitu yang mampu mengadopsi 

gagasan inovatiif dalam bentuk flath yang selebihnya selanjutnya dapat 

dijadikan ruang komuniikasi serta tempat kerja antar fungsi lainnya. 

Struktur1hanya dijadikan gambaran posisi dan pembagiankerja serta 

wewenang pada instansi dan hanya dijadikan sebagai gambarandinamis. 

Proses inovasi lebihbanyak menyangkut1perubahan iinteraksi didalam 

organisasi, suatu perilaku organisasi beserta dengan gagasan perubahan. 

b. Strategi dan Kinerja 

Strategi1dan kinerja merupakan poin kedua1yang memengaruhi 

inovasisistem.1Strategi adalah ideology yang dijadikan kekuasaan penting 

organisasi yang mengadaptasikan diri di kawasan yang terus berkembang 

pesat. Selanjutnya strategi organisasi dapat dijelaskan dalam tataran 

operasional. Dalam instansi pemerintah, para pemimpin instansi 
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diwajibkan membuat rancangan strategis instansi/organisasi untuk 

pendokumentasian perjalanan organisasi untuk lima tahun kedepannya.  

 Perubahan birokrasi ini melihat terlebih dahulu masalah,  peraturan 

dan kekuaan pasar. Permasalahan yang muncul di birokrasi public adalah 

inakntabilitas, inefisiensi, korupsi1serta ketidakadilan layanan public. 

Masalah efisiensipun sangat sulit diimplementasika pada birokrasi public. 

Efisiensi merupakan rasio masuk dan keluar. Namun untuk birokrasi 

public, output mempunyai banyaknilai, seperti reputasi untuk integeritas, 

kepercayaan diri untuk masyarakat serta adanya dukungan dari team 

kepentingan. Dalam birokrasi public, terdapat banyak constraiints dalam 

meningkatkan efisiensi.Yang terpenting baginya adalah mencapai jumlah 

socialgoal dan memaksiimalkan produktivitas. 

c. Pemberdayaan dan Kelompok-kelompok 

Poin ketiga1yang memepengaruhi sistem inovasi sebuah instansi 

pemerintah kota yaitu diberdayakannya kelompok yang melingkupi 

pengolaan SDM, desain social serta organisai, psikologu sertaoperasi dari 

berbagai team. Inovasi ini didukung oleh pejabat walikota atau ketua 

badan/instansi yang nantinya akan mengikutsertakan bawahannya. 

 Instansipublic, seperti pada OPD di pemerintahan kota memiliki 

tujuan yang sangat tidak jelsa untuk dipahami, sering kali harus bisa 

melihat sebagaimana pelayanan frontluen belajar sesuai dengan akan yang 

akan dikerjakanserta dapat memahami/mendefinisikan tugasnya. 

Mendefinisikan tugas disini yaitu dapat mendefinisikan tugas sebagai 
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tujuannya, sebagai harapan dari team kerjanya, serta tugas yang dilakukan 

dalam keadaan tertentu. 

d. Rekayasaserta Pembaharuan 

Poin ke4 yang dapat memepengaruhi adanya inovasu yaitu 

dilakukannya rekayasa serta pembaharusan. Terdapat dua jenis dari 

perubahan dalam instansi yaitu adalah perubahan secara radikal dan 

perubahan secara incremental. Inovasi juag memiliki dua bentuk dalam 

melakukan perubahan baik secara continue maupun secara paralelle. 

e. Pembelajaran dan1Komunikasi 

Pada unsue ke 5 ini dapat memengaruhi sebuat inovasi dalam 

gagasaan yang dilakukan oleh pemerintah kota yaitu dengan adanya 

pembelajaran serta diadakannya komunikasi yang baik antar pelaku 

inovasi. Penekanan pada unsure ini yaitu elemen essensial dalam 

mengembangkan SDM serta keberhasilan sebuah organisasi pemerintahan 

dalam melakukan terobosan baru untuk terus menggali gagasan-gagasan 

baru dalam berinovasi, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 

baik. 

2.1.3 Tipologi Inovasi Organisasi 

Inovasi yang sukses yaitu berasal dari gagasan serta impelmentasi yang 

berasal saat proses inovasi terjadi, adanya produk yang dihasilkan saat berinovasi, 

layanan dan metode dalam pelayana publik apakan inovasi yang dihasilkan 

merupakan inovasi dengan gagasan baru atau merupakan terusan dari program 

yang sebelumnya sudah dijalankan, namun dilakukannya pembaharuan dengn 
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tujuan lebih mengefektifkan pelanggan dimana pelanggan tersebut merupakan 

masyarakat tu sendiri. Inovasi dalam aspek kebijakan disini mengacu kepada visi 

dan misi dari kota yang menjalankan sebuah inovasi atau dapat diacukan melalui 

perintah resmi dari pejabat publik yang dengan tidak sengaja memiliki gagasan 

baru untuk melakukan inovasi baru.31 

Gambar 2.2 

Tipologi Inovasi Sektor Publik 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Islamy, Irfan. 2008.  Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi 

Pemerintah Daerah. Malang: Bayumedia Publishing. Hal 45 

Dari gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa :32 

a. Inovasi kebijakan mengacu pada visi, misi, tujuan dan strategi yang baru. 

b. Inovasi produk atau lyanan bedasarkan kepada perubhan bentukdan desain 

produk dalam suatu layanan. 

                                                           
31Islamy, Irfan. 2008.  Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah. 

Malang: Bayumedia Publishing. Hal 44-45 

32 Ibid  
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c. Inovasi proses pelayanan berasaldari adanya pembaharuan kualitasyang 

berkelanjutn dan berkombinasi dengan perubahan organisasi,prosedur, dan 

kebijakan yang dibutuhkan dalam berinovasi. Inovasi proses pelayanan 

dapat dbedakan menjadi dua kriteria yaitu sustaining innovation (inovasi 

terusan) dan discontinues innovation (inovasi terputus). Sustaining 

innovation merupakan proses inivasi yang membawa perubahan baru 

namun denga tetap mendasarkan diri pada kondisi pelayanan dan sistem 

yang sedang berjalan atau produk yang sudah ada. Discontinues 

innovation merupakan proses inovasi yang membawa perubahan yang 

sama sekali baru dan tidak lagi berdasarkan pada kondisi yang sudah ada 

sebelumya. 

d. Inovasi metode1pelayanan meruakan cara baru untuk berinteraksi dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Metode pelayanan yang 

biasanya dapat dirasakan ketika bertatap muka, kini dapat berkembang 

hanya dengan memanfaatkan teknologi digital. 

e. Inovasi system merupakan perkembangan dalam hubungan sistem yang 

melingkupi tatacara baru atau tatacara yang dapat memengaruhi didalam 

interaksi dengan paraaktor lain atau bisa sibilang adanya perubahan dalam 

tata kelolapemerintaahan. 

2.2 Pelayanan Publik 

2.2.1 Definisi Pelayanan Publik 

 Pelayanan adalah susunan acara yang mengikutkan 2 pihak atau lebih 

dalam halini penerimaan dan pemberi1layanan yang saling berinteraksi untuk 

memenuhi kebutuhannya. Proses dari pelayanan tersebut dilaksanakan secara 
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rutin dan berkelanjutan yang dapat mengikutkan semua organisasi pada 

masyarakat. Proses dari terpenuhinya kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang 

dilakukan secara langsung inilah yang dinnamakan pelayanan.33 Istilah pelayanan 

dalam bahsa Inggrisadalah “service”. Moenir mendefinisikan pelayanan adalah : 

“pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya 

hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung 

kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.”34 

 Dari pengertian diastas disimpulkan bahwa layanan merupakanrangakain 

aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi 

layanan yang digunakanya allat berupa organisasilembaga atau lembaga didalam 

sebuah perusahaan. Hal ini berarti pelayanan memiliki tujuan adalah untuk 

memudahkan masyarakat/penggan dalam mengurus sesuatu yang dibutuhkan. 

 Publik merupakan sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berfikir, 

perasaan, harapan, perilakudan kelakuan yang benar dan baik berdasarkan pada 

nilai normayang mereka miliki.35 Pendapat lain menurut Moenir yang 

menyimpulkan bahwa layanan umum merupakan satu usaha yang dilaksanakan 

kelompok/team atau seorang atau organisasi untuk member bantuan kepada 

rakyat dalam rangka pencapaian suatu keinginan tertentu.36 

 Pelayanan adalah suatu kegiatan1utama1pada1orang1yang ada dalam di 

bidangjasa, baikitu orang yang bersifat komersil bahkan yang bersifat non 

komersal. Ternyata untuk melakukannya masih terdapat banyak perbedaan 

diantara pelayanan yang akan dilakukan olehe pejabat atau seseorang yang 

                                                           
33 Moenir, A.S. 2010. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara. Hal 16 
34 Ibid., hlm  26-27 
35 Syafi’ie 18 
36Moenir, A.S, op.cit. hlm 7 
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bersifat komersial atau hal ini biasanya dilakukan atau dikelola oleh pihak ketiga 

dalam arti pihak swata yang ikut bekerja sama dan ikut andil dalam melalukan 

pelayanan publik. Kegiatan layanan yang bersifat komersial disini dilakukannya 

kegiatan dengan berdasarkan pada pencarian laba, sedangkan kegiatanpelayanan 

yang bersifat tidak komersial lebih menuju kepada pemberian layanan untuk 

masyarakat yang bersifat untuk tidak mencari laba tetapi upaya orientasi kepada 

pengabdian. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pelayanan public 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.37Selanjutnya menurut 

Kurniawan yang menjelaskan bahwa pelyanan public diartikan sebagai pemberi 

layanan (melayani) keperluar orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 

telah ditetapkan.38 Hal ini berarti pelayanan public merupkan upaya terpenuhinya 

suatu kebutuhan atau kepentingan public jasa dari orang lain/ pihak ketiga yang 

menyediakan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa. 

 Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpukan bahwa 

pelayanan disini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu bersifat komersial maupun non 

komersial yang dipilih sesuai dengna keperuntukannya. Pelayanan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah pelayanan public yang bersifat non 

                                                           
37Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
38Sinambela, Lijan Poltak.Dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta:Bumi Aksara. Hal 5 
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komersial.Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan public adalah segala 

bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang public maupun jasa public yang 

pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah di pusat, daerah dan lingkungan BUMN atau BUMD dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2.2.2 Unsur-Unsur Pelayanan Publik 

Proses dari kegatan pelayanan public mempunyai faktor yang dapat 

mendukug jalannya sebuahkegiatan. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai 

berikut39 

a) Sistem, prosedur serta metode di dalam layanan public memerlukan 

adanya sisteminformasi, prosedur serta metode untuk mendukung 

lancarnya dalam memberi layanan. 

b) Personil, terutama dititikkan pada tindak laku ASN. Dalam layanan publik 

ASN pemerintah selaku personil pelayanan harus memiliki sifat 

professional, disiplin dan menerima terhadap kritikdan saran dari 

masyarakat. 

c) Sarana dan prasarana, didalam layanan public memerlukan alat serta 

fasilitas kerja serta ruang pelayanan publik. Misalkan adanya kursi tunggu, 

tempat parkr yang layak. 

d) Masyarakat sebagai pelanggan, untuk pelayanan public rakyat sebagai 

pelanggan sangat heterogen baik tingkat pendidikan maupunperilakunya. 

 

                                                           
39Moenir, A.S, op.cit. hlm 8 
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2.2.3 Azas, Prinsip dan Standart Pelayanan Publik 

 Tujuan pelayanan public secara teoritis pada dasarnya adalah memuaskan 

masyarakat. Untuk mencapai kepuasan tersebut perlu adanaya tuntutan kualitas 

pelayanan publik yang professional dan responsife. Azas-azas dalam pelayanan 

public tercemin diantaranya yaitu :40 

1. Transparansi bersifat terbuka,mudah dan dapat dilihat oleh semua 

pihak yang memerlukan dan ditampilkan secara layak serta mudah 

dipahami oleh berbagai pihak. 

2. Akuntabilitas, dalam melaksaakan tugas dan kewajiban dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berprinsip pada efisiensi dan 

efektifitas. 

4. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan public dengan terus memperhatikan 

aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

5. Keamanan hak, tidak bersifatdiskriminatif dengan arti tidak 

membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status 

perekonomian. 

6. Keselarasan hak dan kewajiban, pemberikan dan menerima 

layanan publik harus dapat terpenuhinya hak dan kewajiban dari 

berbagai pihak. 

                                                           
40 Moenir, A.S, op.cit. hlm 22 
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Proses kegiatan pelayanan di dalamnya juga diatur mengenai prinsip 

pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun 

prinsip pelayanan public menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik antara lain sebagai berikut,41 kesederhanaan 

yaitu prosedur pelayanan public tidak berbelit-belit, mudah dimengerti dan mudah 

diimplementasikan; kejelasan,persyaratan teknis dan administrative pelayanan 

public; unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan ataupersoalan dan sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan public; rincian biaya pelayanan public dan tata cara 

pembayaran.42 

Kepastian1waktu, pelaksaanaan pelayanan public harus 

bisamenyelesaikan tugas dalam kurun waktu yang telah ditetapkan; akurasi, 

produk pelayanan public diterima dengan benar, tepat serta sah, keamanan,proses 

dan produk pelayanan public memberiskan rasaaman dan kepastiian hukum; 

tanggung jawab; pimpinan1penyelenggara pelayanan public atau pejabat yang 

ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaaraan pelayanandan penyelesaian 

keluhan atau permasalahandalam pelaksanaan pelayanan public.43 

Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja 

dan pendukung lannya yang memadai termasuk tersedianya sarana teknologi 

telekomunikasi dan informatika, kemudahan akses, tempat dan lokasi serta saran 

                                                           
41 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
42 Ibid 
43 Ibid 
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pelayanan yang memadai, mudah dijangkau seluruh  masyarakat, dan dapat 

memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika; kedisiplinan, 

kesopanan dan keramahan pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, kesopanan 

dan kesantun, ramah, serta memberiian pelayanan dengan ikhlas, nyaman, 

lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, 

bersih, rapi,1lingkungan yang indah dan sehat.44 

Azas, prinsip, dan standart pelayannan diatas  merupkan pegangan dalam 

penyelenggaraan pelayanan public organisasi pemerintah dan juga berfungsi 

sebagai indicator dalam penilaian serta diadakannya evaluasi kinerja bagi 

penyeenggara pelayanan public. Dengan ditetapkannya standar tersebut dalam 

kegiatan pelayanan public ini diharapkan nantinya masyarakat bisa dapatkan 

layanan yang sesuai kebutuhan serta proses tidak menyulitkan masyarakat. 

2.3 Smart City 

2.3.1 Definisi Smart City 

Perkembangan pembangunan perkotaan di dunia telah mengalami revolusi 

yang menyebabkan adanya perkembangan teknologi informasi information 

communication technologi (ICT). Smart city atau yang sering diartikan bahwa 

kota yang pintar merupakan salah satu konsep dengan medasarkan kepada 

pengembangan, pnerapan, serta implementasi terknologi komunikasi. Hal ini 

dilakukan untuk pejabat publik melakukan perubahan tata kelola pemerintah agar 

terwujudnya pelayanan publik serta infrastruktur dan tata pemerintahan dan 

masyarakat yang lebih cerdas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 

                                                           
44 Ibid 
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“The structure of smart city includes percention layer, network layerand 

application layer, which can make the future world increasingly appreciable 

and measurable, increasingly interconnection and interoperability and 

increasingly intelligent”  

Dari pengertian diatas dapat disimpulaka bahwa pola dari smart city pada 

dasarnya memiliki persepsi serta hubungan dan lapisan dari aplikasi yang dapat 

diajdikan masa dengan sebuah dunia agat menjadi lembihmempuni dan dapat 

terukur agar dapat semakin cerdas.45 

2.3.2 Indikator Smart City 

Amerika1Serikat dan Eropa adalah pencetus pertama adanya smart city di 

dunia. IBM adalah perusahaan yang memfasilitasi berdiri smart city, IBM 

mendefinisikan smart city terdiri atas 6 indicator. Kenam indicator dari kota pintar 

tersebut diantaranya ekonomi pintar, mobilitas pintar, pemerintahan yang pintar, 

masyarakat pintar, kehidupan pintar, serta lingkungan yang pintar.46 

1. Ekonomi Pintar 

Ekonomi merupakan dasar penopang dalam sebuah kota. 

Pengolalan perekonomian dalah daerah hakekatnya butuh pembaharuan 

baik dalam bentuk kompuerisasi maupun dengan cara efektif lainnya. 

Pengembangan sumber dayad yang ada di suatu wilayah harus terus 

diasah. Agar sumber dayda manuasia dapat bersaing dan memiliki sifat 

kompetitif yang tinggi. Peningkatan kualitas ini bertujuan agar sumber 

                                                           
45 Membangun Smart City dengan Pemenfaatan Teknologi Informasi. Prof. Dr. Ir. Suhono H 

https://www.bacalagers.com/2017/01/membangun-smart-city-indonesia-dengan-pemanfaatan-

teknologi-informasi.html pada tanggal 17 Februari 2018 
466 Indikator Smart City. Diakses dari https://indonesiafuturecity.com/news-article/ini-dia-6-

indikator-smart-city . pada tanggal 22 Juli 2018 
 

https://www.bacalagers.com/2017/01/membangun-smart-city-indonesia-dengan-pemanfaatan-teknologi-informasi.html
https://www.bacalagers.com/2017/01/membangun-smart-city-indonesia-dengan-pemanfaatan-teknologi-informasi.html
https://indonesiafuturecity.com/news-article/ini-dia-6-indikator-smart-city
https://indonesiafuturecity.com/news-article/ini-dia-6-indikator-smart-city
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daya manusia dapat memnafaatkan kekayaan serta ilmu pengetahun agar 

dapat membangun wilayahnya menjadi lebih baik.47. 

2. Masyarakat Cerdas 

Masyarakat yang cerdas disini dapat dikatakan memiliki peran yang 

sangat penting dalam pengembanag kota berbasis smart city, karena pda 

hakekatnya pengguna layanan atau tercetusnya sebuah gagasan dalam 

penerapan indicator smart city adalah masyarakat itu sendiri. Pada bagian 

ini terdapat reatifitas pada diri manusia dan adanya modal social. 

a) Adanya tahapan pendidikan secara formaldalam bentuk ruang 

pendidikan dan universitas secara merata kepada masyarakat 

didukung dengan menerapkan teknologi informasi seperti penrapan 

e-learning, diadakannya pemebelajaran dengan sarana computer, 

tersedianya akses untuk internet sebagai sumber informasi atau 

sebagai bahan pembelajaran. 

b) Adanya perkumpulan organisaisi yang sadar akan pentingnya 

mengikuti perkembangan teknologi dengan pemanfataan 

perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang. 

c) Terdapat peran rakyat dalam penggunaan perkembangan teknolog 

informasi48. 

3. Pemerintah Cerdas 

Pemerintah yang cerdas disini merupan indicator dari smart city 

yang menitik beratka kepada tata kelola pemerintah yang baik/cerdas. 

Pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik disini dapat didefinisikan 

                                                           
47 Ibid 
48 Ibid 
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sebagai kinerja dari pemerintah harus didasarkan kepada kejujuran, 

keadilan serta tertanamnya sitem demokrasi yang dainut. Pemerintah 

disini juga harus dan terus melakukan pembaharuan dalam layanan publik 

kepada masyarakat agar lualitas dan kuantitaas pemerintah dalam bekerja 

dapat dipertanggungjawabkan serta memajukan sistem pelayanan publik 

agar dapat diakses atau dimanfaatkan secara efektif dan efisien bagi 

masyarakat atau pengguna layanan lainnya. Terdapat tiga bagian dalam 

pemerintahan ng baik, diantaranya : 

a) Kesertaan rakyat saat menentukan kebijakan baik secara langsung 

ataupun tidak langsung. 

b) Adanya peningkatn jumlah dan kwalitas dari pelayanan publik. 

Penerapan smart city dengan penggunaan teknologi informasi di 

dalamnya dan dapat dekerjakan dengan cara tersedianya sistem 

informasi berbasis web ataupun mobile untuk peningkatkan 

layanan publik, tersedianya layanan administrasi keuangan atau 

pembayaran yang efektif, minimnya waktu, dan tersedianya 

layanan database yang terstruktur yang tertata secara baik untuk 

pengarsipan data sertainformasi berkenaan dengan layananpublik. 

c) Adanya tranparansi data dan informasi didalam pemerintahan, 

sehingga masyarakat dapat mengikuti dan kritis dalam pemerintah 

menjalankan tugasnya. 

4. Mobilitas Cerdas 

Dalam mobilitas yang cerdas disini menjadi salah satu indicator 

dari smart city yang menitikberatkan kepada penciptaan askes trasnportasi 
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atau mobilitas yang cerdas. Penciptaan ini bertujuan untuk mengurangi 

permasalahanyang ada di perkotaan seperti kemacetan yang sangat parah, 

tingginya pelanggara lalu lintar di jalan, serta meminimalisirkan polusi 

yang terjadi di perkotaan. Pada indicator ini baik pemerintah ataupun 

masyarakat harus elakukan inovasi baru dalam kemudahan dan edfisiensi 

dalam bahan bkar kendaraan agar masalah perkotaan tersebut dalam 

diselesaikan. 

5. Lingkungan Cerdas 

Indicator kota pintar dalam lingkungan yang cerdas disini 

menitikberatkan kepada terciptanya lingkungan yang pintar yang 

mencakup pada pengelolaan sumber daya yang ada dikawasan tersebut 

untuk diolah menjadi lebih baik. Dalam mewujudkan smart environment 

disini p49erlu adanya berbagai terapan aplikasi dan computer dalam bentuk 

sesnsor network atau wireless sensor network, jaringan computer, database 

sistem, mobile computing. 

6. Kehidupan Cerdas 

Kehidupan yang cerdas dalam indicator ta pintar disini akan 

menekankan kepada pengelolaan kualitas kehidupan serta kebubayan 

manusia dapat lebih baik dan pintar dengan terpenuhinya kriteria dari 

kehidupan yang erdas yaitu50 : 

a) Tersedianya ruang belajar yang layak untuk rakyat dengan 

penggunaan teknologi informasi yaitu dengan tersedianya internet 

                                                           
49 Ibid 
50 Ibid 
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gratis dan sehat, terpasangnya CCTV di tempat umum dan lalu 

lintas untuk meminimalisir tingkat kriminalitas. 

b) Tersedianya sarana, prasarana serta informasi yang terkait dengan 

potesi pariwisata daerah dengan memanfaatkan perkembangan 

teknlogi. 

c) Memadainya infrastruktur teknologi informasi sehingga seluruh 

fasiliitas dalam pengadaan layanan publik dalam berjalan dengan 

baik dengan pemanfaatan perekembangan teknologi informasi. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai studi terdahulu dimana berisi 

tentang hasil penelitian terdahulu, focus penelitian yang sejenis dan pembeda 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain itu, hasil penelitian 

terdahulu ini juga menjadi bahan acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian 

ini. Berikut table yang menerangkan tentang penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Pembeda 

1 Tria Adelina 

L.P (2017) 

Implementasi Konsep 

Kota Pintar DKI Jakarta 

Melalui Aplikasi Media 

Sosial Qlue Terhadap 

Partisipasi Masyarakat 

-Penelitian ini menggunakan 

metode campuran dimana kualitatif 

untuk melihat dari sisi implementor 

dan kuantitatif melihat dari sisi 

masyarakat pengguna aplikasi. 

-Faktor yang berpengaruh dalam 

proses berjalannya media social 

Qlue yaitu persaingan antar aparat 

dan SKPD dan juga adanya bumbu 

politik. 
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-Faktor penghambat dari penelitian 

ini yaitu masih lemahnya 

komunikasi, sumber daya, sikap dan 

prosedur baik dari segi pemerintah 

maupun dari masyarakatnya. 

2 Yuda Arif 

Budiman 

(2015) 

Analisis dan Perancangan 

Sistem Sosial e-Learning 

untuk Mendukung 

Program Bandung Smart 

City 

-Dari 6 indikator Smart City pada 

penelitian ini peneliti lebih menitik 

beratkan pada konsep Smart People 

dimana aplikasi ini digunakan 

warga atau komunitas untuk saling 

berinteraksi, berkolaborasi dan 

sebagai media informasi. 

-Peneliti disini tidak melihat 

berbagai aspek dari pemerintah 

selaku implementor aplikasi namun 

peneliti hanya melihat dari segi 

masyarakat selaku pengguna 

aplikasi. 

-Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa masih kurangnya partisipasi 

aktif dari masyarakat dalam 

memanfaatkan aplikasi social e-

learning. 

3 Muchlas M. 

Tahir 

(2015) 

Inovasi Pemerintah 

Daerah Dalam 

Pelaksanaan Program 

Smart Card di Kota 

Makasar 

-Dalam penelitian ini menggunakan 

ukuran untuk menilai pelaksanaan 

inovasi yaitu: relative advantage / 

keuntungan relative, compatibility / 

kesesuaian, complexity / kerumitan, 

triability / kemungkinan dicoba, dan 

observability / kemudahan diamati. 

-Peneliti disini tidak melihat respon 

dari masyarakat dengan adanya 

Smart Card sehingga tidak diketahui 

apakah pemerintah dalam 

melakukan inovasi tersebut diterima 
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baik oleh masyarakat. 

Sumber: Diolah peneliti, 2018 

Dari table diatas dapat dijelakasn bahwa penelitian yang dilakukan oleh 

Tria Adelina L.P pada tahun 2017 yang berjudul Implementasi Konsep Kota 

Pintar DKI Jakarta Melalui Aplikasi Media Sosial Qlue Terhadap Partisipasi 

Masyarakat51. Aplikasi media social Qlue merupakan aplikasi yang memiliki 

manfaat yang besar. Manfaat terbesar yang dapat dilihat dari proses 

diimplementasikannya aplikasi media social Qlue adalah terselesaikannya 

masalah-masalah yang ada disekitar masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh 

oleh pemerintah DKI Jakarta. Selai  itu, proses implementasi juga membuat 

perubahan kinerja para aparat pemerintah dan SKPD menjadi lebih baik karena 

selalu dipantau oleh JSC dan adanya reward and punishment terhadap kinerja 

mereka dalam marespon laporan masyarakat di aplikasi. Meskipun begitu, masih 

terdapat faktor yang menghambat kelancaran proses implementasi aplikasi media 

social Qlue yaitu faktor politik dan persaingan aparat dan SKPD. Faktor 

komunikasi, sumber daya, sikap, dan prosedur juga sangat mempengaruhi 

penelitian ini. 

Penelitian  yang dilakukan oleh Yudha Arif Budiman pada tahun 2015 

dengan judul Analisi dan Perancangan Sistem Social e-Learning untuk 

                                                           
51 Adelina, Tria. 2017. Implementasi Konsep Kota Pintar DKI Jakarta Melalui Aplikasi Media 

Sosial Qlue Terhadap Partisipasi Masyarakat. Program Studi Ilmu Administrasi Negara 

(Manajemen dan Kebijakan Publik). Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 
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Mendukung program Bandung Smart City52. Bandung smart city merupakan 

sebuah program kerja yang bertujuan untuk menjadikan Kota Bandung menjadi 

kota cerdas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Salah 

satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai kecerdasan sebuah kota 

adalah dengan menilai seberapa cerdas warga yang hidup di dalamnya. Aplikasi 

pembelajaran (e-Learning) merupakan salah satu cara yang dapat digunakan 

untuk mencerdaskan warga. Melihat karakteristik warga Kota Bandung yang 

sering mengakses social media, maka e-Learning dirancang dengan konsep media 

social. Hal ini dilakukan agar parancangan dapat dibuat berdasarkan objek-objek 

yang dapat memudahkan programmer membuat aplikasi. 

Terakhir penelitian dari Muchlas M. Tahir pada tahun 2015 dengan judul 

Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Smart Card di Kota 

Makasar.53 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

program smart card sebagai inovasi pemerintah daerah di Kota Makasar dengan 

menganalisis atribut-atribut inovasi yang digunakan dalam menilai pelaksanaan 

inovasi. Program ini hadir sebagai sebuah bentuk pelayanan transaksi baru yang 

disediakan oleh Pemerintah Kota Makasar dalam mengakses setiap fasilitas 

pelayanan baik itu pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, birokrasi, serta 

fasilitas lainnya.  

                                                           
52 Budiman, Yudha Arif. 2015. Analisis dan Perancangan Sistem Sosial e-Learning untuk 

Mendukung Program Bandung Smart City. Program Studi Sistem Informasi. Perguruan Tinggi 

Indonesia Mandiri 
53 Tahir, Muchlas. 2015. Inovasi Pemerintah Dearah dalam Pelaksanaan Program Smart Card di 

Kota Makasar. Universitas Muhammadiyah Makasar 


