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BAB III 

SMART CITY KOTA BANDUNG DAN KETERLIBATAN PIHAK 

SWASTA DALAM KERJASAMA SISTER CITY BANDUNG-SEOUL 

 Sebagaimana telah dibahas di BAB II bahwa pembangunan smart city 

menjadi fokus utama kerjasama sister city Bandung dan Seoul. Namun, penerapan 

konsep smart city tidak selalu sama di berbagai kota. Seringkali ditemukan 

penerapan konsep yang bervariasi pada kota-kota di dunia. Sehingga, pada sub bab 

pertama di bab ini penulis akan menguraikan konsep smart city yang diterapkan 

oleh Kota Bandung. Kemudian pada sub bab selanjutnya akan dijelaskan 

keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan smart city Kota Bandung melalui 

kerjasama sister city Bandung Seoul.  

3.1 Konsep Kota Bandung dalam Mewujudkan Kota berbasis Smart City 

 Penandatanganan MoU sister city antara Kota Bandung dan Kota Seoul 

menjadi momen dimana kedua kota tersebut mendeklarasikan untuk 

menjalankan kerjasama untuk perkembangan smart city. Konsep smart city 

sendiri telah berkembang sejak tahun 1980-an.99 Konsep smart city pertama 

kali digunakan oleh IBM, perusahaan komputer ternama di Amerika. Tujuan 

dari IBM memperkenalkan konsep smart city adalah untuk meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat perkotaan.100 Amerika Serikat dan Eropa dianggap 

 
99Republika. 2016. Belajar Kons                                                                                                                                                        

ep Smart City dari Eropa. Diakses melalui https://www.republika.co.id/berita/koran/news-

update/16/02/15/o2kzo613-belajar-konsep-smart-city-dari-eropa (22/07/2019) 
100 Kementrian Komunikasi dan Informatika RI. 2017. Langkah Menuju “100 Smart City”. Diakses 

melalui https://kominfo.go.id/content/detail/11656/langkah-menuju-100-smart-

city/0/sorotan_media (22/07/2019) 

https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/16/02/15/o2kzo613-belajar-konsep-smart-city-dari-eropa
https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/16/02/15/o2kzo613-belajar-konsep-smart-city-dari-eropa
https://kominfo.go.id/content/detail/11656/langkah-menuju-100-smart-city/0/sorotan_media
https://kominfo.go.id/content/detail/11656/langkah-menuju-100-smart-city/0/sorotan_media
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sebagai pelopor smart city di dunia.101 Berdasarkan indeks, New York, 

London, dan Paris adalah tiga negara terbaik dalam mengimplementasikan 

dimensi-dimensi smart city.102 

 Di Indonesia, Konsep smart city pertama kali diajukan oleh pakar dari ITB, 

yaitu Suhono S. Supangkat. Suhono mengatakan bahwa konsep smart city ini 

terdiri dari komponen-komponen pendukung diantaranya: smart economy, 

smart people, smart governance, smart mobility, dan smart living.103 

Komponen-komponen ini tidak selalu sama penerapannya disetiap daerah, 

seringkali ditemukan penerapan komponen yang beragam di berbagai daerah 

atau kota. 

 Kota Seoul yang merupakan mitra kerjasama Kota Bandung dalam 

mengembangkan smart city juga memiliki komponen smart city yang berbeda 

dari apa yang dikemukakan oleh IMB maupun Suhono S. Supangkat. “Smart 

Seoul” merupakan sebutan untuk Seoul sebagai kota cerdas. Konsep Smart 

Seoul yang diusung pada tahun 2015 lebih berorientasi pada masyarakat atau 

juga disebut proyek yang berpusat pada manusia. Hal ini berarti Kota Seoul 

bertujuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi sebaik-baiknya untuk 

membentuk hubungan yang kolaboratif antara kota dan masayarakatnya. 

Dengan adanya tujuan tersebut Seoul kemudian membentuk tiga pilar smart 

seoul yang terdiri dari ICT infrastructure, Intergrated City-management 

 
101 Reyhan Maulidian Salahuddin Yusuf. Op.cit. 
102 Chandra Eko Wahyudi Utomo. 2016. Strategi Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat 

Kota. Diakses melalui 

https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/79312/4.%20Chandra.pdf?sequence=1 

(22/07/2019) 
103 Kementrian Komunikasi dan Informatika RI. Op.cit. 

https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/79312/4.%20Chandra.pdf?sequence=1
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Framework, dan Smart Users.104 Ketiga pilar smart seoul ini sekaligus menjadi 

komponen smart city yang diterapkan di Kota Seoul. 

 Apabila Kota Seoul menamai konsep smart city nya sebagai ‘Smart Seoul’, 

Kota Bandung juga memiliki sebutan untuk kota cerdas yang diusung yaitu 

‘Bandung Smart City’. Kota Bandung mengartikan Bandung Smart City 

sebagai kota yang mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara 

efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kotanya dengan 

menggunakan solusi-solusi yang inovatif.105 Pemerintahan Kota Bandung 

memiliki persiapan yang sangat matang dalam upaya mewujudkan smart city. 

Karena itu pula, kota Bandung membentuk visi smart city yang dimana visi 

tersebut akan terus dijadikan pedoman Kota Bandung dalam melaksanakan 

pembangunan kota cerdas. Visi Bandung Smart City itu sendiri adalah 

“Bandung is A Livable & Lovable Smart City”. Penjabaran visi diatas adalah 

sebagai berikut.106  

BANDUNG: Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota 

Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan 

dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 

hingga sekarang. 

 LIVABLE: Menjadi sebuah kota yang layak untuk ditinggali 

karena memiliki tingkat kepuasan dan kualitas hidup yang tinggi 

 
104 ITU-T Technologi Watch Report. 2013. Smart Cities Seoul: a case study. Op.cit. 
105 Smart City Bandung. 2018. Masterplan Bandung City. Diakses melalui 

https://smartcity.bandung.go.id/assets/files/asset_forum/forum-20180725022819-4.pdf 

(27/07/2019) 
106 Ibid. 

https://smartcity.bandung.go.id/assets/files/asset_forum/forum-20180725022819-4.pdf
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yang ditunjukan diantaranya melalui indeks kebahagiaan, keamanan 

dan infrastruktur yang baik.  

LOVABLE: Terciptanya suatu kondisi dimana warga kota merasa 

senang dan mencintai serta rela melakukan yang terbaik agar 

kotanya dapat maju serta sejajar dengan kota-kota lain di dunia.  

SMART CITY: Kota yang mampu mengelola berbagai sumber 

daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk 

menyelesaikan berbagai tantangan kotanya menggunakan solusi 

yang inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan. 

 Sebagai kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan 

smart city, Kota Bandung tentunya juga menyusun rencana strategis untuk 

keberhasilan smart city termasuk komponen-komponen yang akan diterapkan. 

Rencana strategis smart city Kota Bandung yang diusung oleh Ridwan Kamil 

pada tahun 2015 memprioritaskan 10 (sepuluh) komponen yaitu smart 

government, smart education, smart transportation and parking, smart health, 

smart energy, smart surveillance, smart environment, smart 

society/community, smart payment, dan smart commerce.107 Namun, seiring 

perkembangannya komponen-komponen tersebut disederhanakan hingga 

menjadi 6 (enam) komponen yang dapat dilihat pada bagan dibawah ini.108  

 

 

 
107  Ridwan Kamil. Op.cit. 
108 Ibid. 
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Smart 
Government

Smart Branding Smart Economy

Smart Living Smart Society
Smart 

Environment

Bagan 3.1 Dimensi Smart City Kota Bandung 

 

 

 

 

 

 

  

 Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang cerdas, 

dimana komponen tata kelola ini secara umum berfokus pada tata kelola dari 

pemerintah daerah sebagai institusi yang mengatur kehidupan kota. Sasaran 

dari smart governance adalah mampu menjadikan tata kelola pemerintahan 

daerah lebih efektif, efisien, komunikatif, serta melakukan peningkatan kinerja 

birokrasi melalui inovasi dan adopsi IT yang baik. Sehingga, smart governance 

harus memiliki tiga unsur dalam tata kelola, yaitu service, bureucracy, policy. 

Komponen smart branding berarti berinovasi dan memperkenalkan daerahnya 

agar dapat meningkatkan daya saing daerah melalui tiga elemen yaitu 

pariwisata, bisnis, dan wajah kota ke wilayah nasional maupun internasional.109 

 Bidang ekonomi merupakan bidang yang sangat berperan penting dalam 

suatu pemerintahan seshingga komponen smart economy menjadi komponen 

ketiga dalam mengembangkan smart city Kota Bandung. Komponen smart 

economy mencakup komponen smart payment dan smart commerce yang 

 
109 Ibid. 
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direncanakan diawal. Smart economy dimaksudkan untuk mewujudkan 

perekonomian daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi dan 

menuntut tingkat adaptasi yang cenderung cepat bertransformasi. Untuk 

mewujudkan hal ini dibutuhkan elemen ekosistem industri, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, serta ekosistem transaksi keuangan dalam smart 

economy. Keberhasilan dalam smart economy akan menjamin kelayakan hidup 

masyarakat daerah atau disebut smart living. Kelayakan taraf hidup ini dapat 

dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup yang awalnya adalah 

komponen smart surveillance, kelayakan kualitas kesehatan yang awalnya 

adalah smart health, serta kelayakan moda mobilitas yang pada awalnya adalah 

komponen smart transportation & parking untuk mendukung transportasi 

masyarakat maupun barang.110 

 Selain pemerintah, masyarakat juga sangat berperan penting dalam 

mewujudkan sebuah kota cerdas. Maka dari itu, dimensi smart society yang 

sebagian besar membahas tentang interaksi antar manusia yang saat ini telah 

berkembang pesat dengan bantuan teknologi membuat interaksi berjalan 

semakin intensif. Smart society merupakan penyederhanaan dari komponen 

smar education dan smart community pada rencana strategis yang ada diawal. 

Elemen yang tergabung dalam smart society adalah community, learning, dan 

sistem keamanan.  

 Komponen terakhir yang menjadi bagian dari penerapan smart city Kota 

Bandung adalah smart environment. Ide dasar dari smart environment adalah 

 
110 Ibid. 
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untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.  Rencana strategis awal 

yaitu komponen smart energy disederhakan dan tergabung dalam smart 

environment. Diharapkan dalam pembangunan smart city yang menggunakan 

banyak teknologi tidak merusak lingkungan. Sehingga, dibutuhkan perhatian 

terhadap lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya 

dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastuktur fisik 

maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga.111 

 Kota Bandung berkomitmen dalam memeluk prinsip-prinsip smart city 

atau kota cerdas. Prinsip kota cerdas adalah inti dari pendekatan dan harus 

diterapkan untuk daerah perkotaan terutama dalam bidang infrastruktur dan 

perkembangan pola sosial. Ridwan Kamil merasa perubahan Kota Bandung 

menjadi kota cerdas merupakan langkah awal menjadikan Indonesia sebagai 

negara yang maju. Namun, untuk mewujudkan keberhasilan kota cerdas 

diperlukannya dukungan dan kejasama yang baik antara masyarakat dan 

pemerintahan.112 Dibawah dapat dilihat sasaran dan indikator setiap dimensi 

smart city yang di kembangkan oleh Kota Bandung. 

Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Dimensi Smart City Bandung113 

 
111 Ibid. 
112 Chandra Eko Wahyudi Utomo. Op.cit. 
113 Sumber diolah oleh peneliti 

Konsep Sasaran Indikator 

Smart 

Government 

Tata kelola pemerintahan daerah lebih 

efektif, efisien, komunikatif, serta 

melakukan peningkatan kinerja 

birokrasi melalui inovasi dan adopsi 

IT yang baik 

1. Pelayanan Publik 

2. Manajemen Birokrasi 

yang efisien 

3. Efisiensi kebijakan 

publik 
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3.2 Upaya Bandung Melibatkan Pihak Swasta melalui Kerjasama Sister City 

Bandung-Seoul untuk Mewujudkan Tata Kelola Perkotaan berbasis smart 

city 

 Pengimplementasian smart city dalam pembangunan kota-kota di 

Indonesia memang telah didorong oleh pemerintah melalui program Indeks 

Kota Cerdas Indonesia (IKCI) yang diluncurkan oleh Wakil Presdien Jusuf 

Kalla pada tahun 2015.114 Konsep smart city diharapkan mampu menjadi solusi 

atas permasalahan kota-kota Indonesia yang sebagian besar disebabkan oleh 

 
114 Siti Widharto Mursalim. Op.cit. 

Smart 

Branding 

Memperkenalkan daerahnya (nasional 

maupun internasional) agar dapat 

meningkatkan daya saing daerah 

1. Tourism Branding 

2. Business Branding 

3. City Appearance 

Smart 

Economy 

Ekosistem yang mendukung aktifitas 

ekonomi masyarakat, meningkatkan 

financial literacy 

1. Ekosistem industri 

yang berdaya saing 

2. Ekosistem transaksi 

keuangan (less cash) 

Smart Living Lingkungan tempat tinggal yang 

layak, nyaman, dan efisien 

1. Harmanosiasi tata 

ruang wilayah 

2. Prasana Kesehatan 

3. Sarana Transportasi 

Smart 

Society 

Ekosistem sosioteknis masyarakat 

yang humanis dan dinamis, 

masyarakat yang produktif, 

komunikatif, dan interaktif dengan 

digital literacy yang tinggi. 

1. Interaksi masyarakat 

yang efisien 

2. Ekosistem belajar 

yang efisien 

3. Sistem keamanan 

masyarakat 

Smart 

Environment 

Tata kelola lingkungan yang baik, 

bertanggung jawab, dan berkelanjutan 

1. Program proteksi 

lingkungan 

2. Tata kelola sampah 

dan limbah 

3. Tata kelola energi 

yang bertanggung 

jawab 
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urbanisasi. Sebagai Ibu Kota Jawa Barat, Kota Bandung seringkali dihadapkan 

dengan masalah-masalah yang diakibatkan oleh padatnya penduduk, sehingga 

dibawah kepemimpinan Ridwan Kamil Kota Bandung memanfaatkan 

penerapan smart city sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah 

perkotaan.    

 Pembangunan berbasis smart city menyediakan ruang inovasi yang luas 

untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah 

daerah. Namun, mencapai keberhasilan menjadi kota cerdas bukanlah hal yang 

mudah. Pemerintah Kota Bandung pun menyadari hal ini, oleh karena itu 

dibentuklah masterplan smart city Bandung yang menunjukan komitmen besar 

Bandung dalam menerapkan smart city. Masterplan tersebut juga menjadi 

panduan agar pemerintah Kota Bandung mampu mempersiapkan dan 

menerapkan konsep smart city sesuai dengan karakter dan potensi yang 

dimiliki. 

 Selain perencanaan konsep yang matang, pemerintah Kota Bandung juga 

harus menyiapkan dana yang sangat besar dalam membangun kota berbasis 

smart city. Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selama ini 

merupakan pendanaan yang digunakan untuk membangun kota. Namun, 

Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah seringkali terbatas dan kekurangan 

tersebut menyebabkan sulitnya menciptakan pembangunan yang 

berkelanjutan.115 Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan penulis dari 

Bagian Kerjasama Kota Bandung, Kota Bandung memiliki anggaran sekitar 6 

 
115 Chandra Eko Wahyudi Utomo. Op.cit. 
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triliun untuk membangun infrastruktur termasuk smart city. Namun, anggaran 

tersebut masih belum mencukupi seluruh rencana pembangunan kota cerdas 

Bandung.116 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kota Bandung mengadopsi 

pendekatan “gotong-royong” dalam pembangunan smart city.  Pemerintah 

Kota Bandung menyadari bahwa banyak tantangan yang akan dihadapi seperti 

keterbatasan dana, pengetahuan, dan IT dalam pembangunan kota cerdas 

sehingga dibutuhkan partisipasi dari banyak pihak mulai dari komunitas, 

universitas, pihak swasta, hingga negara-negara asing yang dijadikan mitra 

sister city dan kerjasama lainnya secara intensif dalam berbagai sektor terkait 

smart city.117 Pemerintah Kota Bandung juga mengatakan bahwa kerjasama 

dengan negara asing merupakan salah satu cara Kota Bandung untuk 

mendapatkan peluang investasi dalam pembangunan kota.118  

 Kerjasama sister city Bandung dan Seoul sejak penandatangan MoU telah 

menjalankan banyak program, diantaranya adalah fasilitasi Little Bandung wall 

di Kota Seoul, Korea Selatan. Little Bandung Wall merupakan program untuk 

mempromosikan produk UKM Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung 

menjadikan UKM sebagai salah satu bagian penting dalam peningkatan 

perekonomian. Diharapkan program ini dapat membantu keberlangsungan 

ekonomi lokal para UKM Kota Bandung.119  

 
116 Wawancara penulis dengan Bagian Kerjasama Kota Bandung, Kristin, Bandung, 3 Mei 2019 
117 Lestari Nurbudi.Op.cit. 
118 Wawancara penulis dengan Bagian Kerjasama Kota Bandung, Kristin, Bandung, 3 Mei 2019 
119 Gita Maharestu. 2018. Kerjasama Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Seoul 

dalam Bidang Ekonomi Perkotaan melalui Program Little Bandung. Skripsi. Bandung: Hubungan 

Internasional, Universitas Komputer.  
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 Pada pameran Little Bandung, Ridwan Kamil mengatakan bahwa 

pemerintah Kota Bandung akan hadir sebagai fasilitator antar pengusaha UKM 

dan pihak ketiga. Selain itu, kehadiran little Bandung juga bertujuan untuk 

memperkenalkan Kota Bandung kepada para investor yang ada di Korea 

Selatan.120 Kamar Dinas dan Industri Kota Bandung mengungkapkan bahwa 

Kota Bandung memang berusaha untuk menarik investor Korea Selatan, 

mengingat bahwa Korea Selatan menempati urutan ke-3 dalam negara investor 

terbesar di Jawa Barat.121 

 Setelah berhasil menggandeng Kota Seoul sebagai mitra sister city untuk 

membangun smart city, pemerintah Kota Bandung kedatangan tak kurang dari 

20 perusahaan Korea Selatan 3 bulan setelah penandatangan MoU sister city 

dengan Seoul. Pemerintah Kota Bandung mengatakan bahwa kedatangan para 

pengusaha Korea Selatan ini merupakan buah panjang dari kerjasama sister 

city Bandung dan Seoul.122 Kedatangan para pengusaha Korea Selatan ini 

dijembatani oleh ASEAN-Korea Centre. Pertemuan yang juga dihadiri oleh 

perwakilan dari KBRI di Seoul, Imam Soedji ini disebut Ridwan Kamil sebagai 

salah satu jalan bagi Kota Bandung agar bisa mengoptimalkan pembangunan, 

khususnya infrastruktur.123  

 
120 Tempo.co. 2015. Bandung Introduces Creative Products in South Korea. Diakses melalui 

https://www.tempo.co/read/684239/bandung-introduces-creative-products-in-south-korea 

(05/08/2019) 
121 Gita Maharestu. Op.cit. 
122 PPID Kota Bandung. 2017. Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kota Seoul, 

Korea Selatan berbuah panjang. Diakses melalui https://ppid.bandung.go.id/kerja-sama-antara-

pemerintah-kota-bandung-dengan-kota-seoul-korea-selatan-berbuah-panjang/ (02/08/2019) 
123 Bandung Merdeka. 2017. Datang ke Kota Bandung, Pengusaha Korea Selatan Tertarik 

Berinvestasi. Diakses melalui https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/datang-ke-kota-

bandung-pengusaha-korea-selatan-tertarik-berinvestasi-170117c.html (02/08/2019) 

https://www.tempo.co/read/684239/bandung-introduces-creative-products-in-south-korea
https://ppid.bandung.go.id/kerja-sama-antara-pemerintah-kota-bandung-dengan-kota-seoul-korea-selatan-berbuah-panjang/
https://ppid.bandung.go.id/kerja-sama-antara-pemerintah-kota-bandung-dengan-kota-seoul-korea-selatan-berbuah-panjang/
https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/datang-ke-kota-bandung-pengusaha-korea-selatan-tertarik-berinvestasi-170117c.html
https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/datang-ke-kota-bandung-pengusaha-korea-selatan-tertarik-berinvestasi-170117c.html
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 ASEAN-Korea Centre (AKC) adalah sebuah Intergovernmental 

Organization (IGO) yang dibentuk pada tahun 2009 dan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan kerjasama ekonomi dan sosial-budaya antara negera anggota 

ASEAN dan Korea. Salah satu peran organisasi tersebut adalah memfasilitasi 

Investasi yang berasal dari Korea ke negara-negara anggota ASEAN. Selain 

investasi, AKC juga bertanggung jawab dalam penanganan hubungan Korea 

dengan negara-negara ASEAN dalam bidang perdagangan, budaya, pariwisata, 

serta informasi dan unit data.124   

 Dalam pertemuan antara Kota Bandung dan para pengusaha Korea 

tersebut, pemerintah Kota Bandung mengaku telah memiliki solusi untuk 

menjadikan Bandung sebagai kota juara, namun solusi yang dimiliki masih 

terhalang oleh beberapa keterbatasan termasuk pendanaan yang tidak 

sedikit.125 Pengakuan tersebut telah dibuktikan dengan upaya-upaya yang 

dilakukan untuk mewujudkan kota berkelanjutan. Dibawah kepemimpinan 

walikota, Ridwan Kamil, transformasi Bandung untuk menjadi kota 

berkelanjutan dihidupkan kembali. Hal tersebut dapat dilihat dari Blue Print 

yang disusun Kota Bandung untuk mengatasi permasalahan yang sering kali 

dihadapi seperti fasilitas kota yang tidak memadai, kerusakan lingkungan, dan 

pembangunan kota yang tidak beraturan.126    

 
124 ASEAN-Korea Centre Organization. Introduction. Diakses melalui 

https://www.aseankorea.org/eng/AKC/introduction.asp (02/08/2019) 
125 Bale Bandung. 2017. Korea Selatan Siap Bantu Wujudkan Bandung Smart City. Diakses melalui 

http://www.balebandung.com/korsel-siap-bantu-wujudkan-bandung-smart-city/ (02/08/2019) 
126 ASEAN-Korea Centre. 2017. Bandung: Towards Becoming A Sustainable City. Diakses melalui 

http://blog.aseankorea.org/?p=2456 (02/08/2019) 

https://www.aseankorea.org/eng/AKC/introduction.asp
http://www.balebandung.com/korsel-siap-bantu-wujudkan-bandung-smart-city/
http://blog.aseankorea.org/?p=2456
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 Kegigihan Kota Bandung tersebut mendapatkan perhatian khusus dari para 

pengusaha yang berasal dari negara mitra sister city Kota Bandung yaitu Korea 

Selatan. Secretary General ASEAN-Korea Centre, Kim Ki Hong mengatakan 

bahwa pihak mereka telah sedikit banyak mempelajari wilayah Kota Bandung 

dan memahami bahwa Kota Bandung memiliki kebutuhan dalam hal air, 

lingkungan hidup, serta lalu lintas dan mereka bersedia membantu Bandung 

untuk membangun infrastrukturnya. Kim Ki Hong juga menjelaskan bahwa 

pihak mereka akan membantu Kota Bandung menjadi kota berbasis smart city. 

Para pengusaha tersebut mengetahui bahwa Kota Bandung berkerjasama 

dengan Kota Seoul dalam pembangunan smart city dan memahami bahwa 

keberhasilan smart city Seoul menginspirasi Kota Bandung dalam 

mewujudkan kota cerdas. Karena itu pula, pada pertemuan tersebut para 

pengusaha mempresentasikan keberhasilan dan kesuksesan mereka 

membangun Kota Seoul menjadi kota smart city yang berbasis teknologi.127 

 Sebagai upaya meyakinkan para pengusaha Korea Selatan terhadap 

komitmen smart city, pemerintah Kota Bandung mengenalkan salah satu 

produk smart city Kota Bandung yaitu Bandung Command Centre (BCC) 

kepada para pengusaha. BCC merupakan ruangan yang berisi teknologi 

canggih untuk memonitor kondisi lalu lintas, keluhan warga, hingga kemajuan 

infrastruktur Kota Bandung. Kota Bandung juga menawarkan para pengusaha 

untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan MRT atau LRT Kota 

 
127 Bandung Meredeka. Op.cit. 
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Bandung.128 Dari pertemuan dengan Kota Bandung tersebut, para pengusaha 

dari Korea Selatan mengatakan bahwa mereka dapat melihat kesempatan 

kerjasama yang baik dengan Kota Bandung terkait proyek smart city.129 

 ASEAN-Korean Centre menjelaskan bahwa untuk pengembangan smart 

city yang efektif, kerjasama dan kemitraan adalah unsur yang paling penting. 

Terdapat dua jenis kemitraan yang dijelaskan, yang pertama adalah kemitraan 

antara Indonesia dan Korea. Kedua negara dihadapkan pada tantangan 

pertumbuhan kota yang sama, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jenis 

kemitraan kedua adalah Public Private Partnership (PPP), dimana pemerintah 

memberikan arahan dan kebijakan serta dukungan untuk investasi asing, 

kemudian solusi inovatif sektor swasta diperlukan untuk memberikan hasil 

nyata. Kedatangan para pengusaha Korea Selatan ke Bandung bertujuan untuk 

membentuk PPP.130 

 Dalam upaya mendukung inisiatif ASEAN Connectivity khususnya bidang 

strategis sustainable development 2025, ASEAN-Korea Centre telah 

membentuk Forum ASEAN Connectivity di Seoul sejak tahun 2013. Forum ini 

berfungsi sebagai platform penting bagi komunitas bisnis Korea dan 

pemerintah ASEAN dalam berbagi informasi terkait proyek-proyek ASEAN 

Connectivity dan mendorong kemitraan Public Private Partnership. Forum ini 

 
128 Ayo Bandung. 2017. Ridwan Kamil & ASEAN Korean Center Bertemu di Balai Kota, Ini 

Pembahasannya. Diakses melalui http://www.ayobandung.com/read/20170116/64/15187  
129 ASEAN-Korea Centre. 2017. Investment and Market Reasearch Mission to Indonesia. Diakses 

melalui 

http://www.aseankorea.org/kor/New_Media//speech_view.asp?pageNum+20&page=1&boa_num=

11403&boa_gubun=3&pageReturn=speech_list&boa_cnt=&S_MONTH=&tabgubun=  
130 Ibid. 

http://www.ayobandung.com/read/20170116/64/15187
http://www.aseankorea.org/kor/New_Media/speech_view.asp?pageNum+20&page=1&boa_num=11403&boa_gubun=3&pageReturn=speech_list&boa_cnt=&S_MONTH=&tabgubun=
http://www.aseankorea.org/kor/New_Media/speech_view.asp?pageNum+20&page=1&boa_num=11403&boa_gubun=3&pageReturn=speech_list&boa_cnt=&S_MONTH=&tabgubun=
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memberikan peluang bagi pelaku bisnis Korea untuk berperan aktif dalam 

perkembangan infrastruktur negara-negara di kawasan.131  

 Pada pertemuan yang ke-5 Forum ASEAN Connectivity tahun 2017, 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, H.E Bambang 

Brodjonegoro menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia melihat tanda-

tanda baik yaitu modal swasta global semakin disambut dalam proyek 

infrastruktur negara berkembang. Investor asing yang tumbuh mulai memasuki 

proyek infrastruktur melalui kemitraan publik-swasta atau PPP. Ia juga 

menyatakan bahwa Bank Pembangunan Multilateral, negara-negara maju, dan 

badan-badan pemerintah telah membantu meningkatkan kerangka kerja PPP di 

sebagian besar negara ASEAN termasuk Indonesia untuk menarik lebih banyak 

sektor swasta dan investor asing yang terlibat dalam proyek infrastruktur.132  

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pedoman 

Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing menjadi dasar 

hukum PPP yang dilakukan Kota Bandung dengan pengusaha-pengusaha 

Korea Selatan.133 Pemerintah Kota Bandung telah merencanakan penerapan 

skema PPP sejak tahun 2016 untuk membiayai proyek-proyek pembangunan 

di Kota Bandung terutama untuk infrastruktur. Skema pembiayaan dengan 

sistem PPP merupakan salah satu upaya efesiensi pembangunan Kota 

Bandung. Kota Bandung membutuhkan dana setidaknya 20 triliun untuk 

 
131 ASEAN Korea Centre. 2017.  The 5th ASEAN Connectivity Forum. Diakses melalui 

https://www.aseankorea.org/aseanZone/downloadFile2.asp?boa_filenum=3693 (07/08/2019) 
132 Ibid. 
133 Bagian Kerjasama Kota Bandung. Kerjasama Swasta Asing. Diakses melalui 

http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/swasta-asing# (07/08/2019) 

https://www.aseankorea.org/aseanZone/downloadFile2.asp?boa_filenum=3693
http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/swasta-asing
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menghadirkan berbagai infrastruktur seperti LRT, Cable Car, Flyover dan 

proyek infrastruktur lainnya, sedangkan nilai APBD yang berjumlah sekitar 6 

triliun dinilai terlal lama untuk menghadirkan berbagai inovasi pembangunan 

di Kota Bandung. PPP akan membantu Kota Bandung mendapatkan investor 

asing dengan cara yang lebih efektif.134 

 Terlibatnya pihak pengusaha-pengusaha Korea yang dijembatani oleh 

ASEAN-Korean Centre dalam pembangunan smart city Kota Bandung 

merupakan salah satu bentuk kemitraan public private partnership. Hal ini 

dikarenakan para pengusaha tersebut bersedia membantu Kota Bandung 

dengan berinvestasi terkait infrastruktur baik dengan memberikan bantuan 

dana maupun teknologi.  Melalui pertemuan antara keduanya, keinginan Kota 

Bandung untuk menarik investor Korea Selatan dapat terealisasikan. Sejak 

melakukan kerjasama sister city dengan Kota Seoul, investasi dari perusahaan 

Korea Selatan di Kota Bandung mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat  

dilihat melalui tabel berikut ini. 

Tabel 3.2 Perkembangan Realisasi Investasi Korea di Bandung Raya Per 

Triwulan 1 Tahun 2016 - Triwulan 2 Tahun 2019135 

 
134 Merdeka.com. 2016. Pemkot Bandung akan Bangun PPP Center untuk Jaring Investor Luar 

Negeri. Diakses melalui https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/pemkot-bandung-akan-

bangun-ppp-center-untuk-jaring-investor-luar-neger-160615j.html (07/08/2019) 
135  Badan Koordinasi Penanaman Modal diakses melalui https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik   

Tahun Triwulan 

I II III IV 

Proyek Investasi 

 

Proyek Investasi 

 

Proyek Investasi 

 

Proyek Investasi 

 

2016 8 22,2 23 990,3 11 5.042,9 32 6.293,0 

2017 3 350,0 26 1.223,2 15 22.658,6 40 3.869,5 

2018 17 5.842,3 36 1.083,4 25 2.083,2 29 3.994,3 

2019 17 6,7 30 178,8 Investasi dalam (US$.Ribu) 

https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/pemkot-bandung-akan-bangun-ppp-center-untuk-jaring-investor-luar-neger-160615j.html
https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/pemkot-bandung-akan-bangun-ppp-center-untuk-jaring-investor-luar-neger-160615j.html
https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik
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Diagram 3.1 Perkembangan Realisasi Investasi Korea di Bandung Raya Per 

Triwulan 1 Tahun 2016 - Triwulan 2 Tahun 2019136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabel diatas memperlihatkan bahwa investasi perusahaan-perusahaan 

yang berasal dari Korea Selatan mengalami peningkatan sejak tahun 2016, 

yaitu tahun dimana Walikota Bandung dan Seoul sepakat untuk melaksanakan 

kerjasama sister city. Dari tahun 2016 hingga 2017, terjadi peningkatan 10 

proyek di Kota Bandung dimana terdapat 74 proyek investasi pada 2016 dan 

meningkat menjadi 84 proyek investasi pada tahun 2017. Peningkatan proyek 

ini meningkat bersamaan dengan jumlah investasi yang diterima oleh Kota 

Bandung dimana terjadi peningkatan sebanyak 15.752,9 juta USD dari tahun 

2016 hingga 2017. 

 
136 Ibid. 
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Peningkatan proyek investasi ini terus berlangsung hingga tahun 2018 

dimana terdapat 170 proyek investasi yang diterima Kota Bandung. hal ini 

berarti dari tahun 2017 hingga 2018, terjadi peningkatan sebanyak 84 proyek 

investasi di Kota Bandung. Proyek investasi yang diterima Kota Bandung pada 

tahun awal 2019 sampai saat ini terhitung sebanyak 47 proyek. Hasil ini adalah 

hasil laporan yang didapatkan hingga triwulan ke II tahun 2019. Sehingga, 

tidak menutup kemungkinan bahwa investasi yang didapatkan Kota Bandung 

pada tahun 2019 lebih besar dari yang didapatkan pada tahun-tahun 

sebelumnya. Meningkatnya investasi di Kota Bandung dari Korea Selatan ini 

menunjukan bahwa kerjasama paradiplomasi sister city Bandung dan Seoul 

membantu Kota Bandung untuk mendapatkan investasi yang dibutuhkan untuk 

pembangunan Kota. 


