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Pembangunan Smart City 

Septo Indarto (Team Double S) 

 

Mobilitas masyarakat modern yang begitu tinggi menyebabkan beban kota 

akan semakin berat dari waktu ke waktu. Populasi masyarakat kota yang 

terus akan bertambah seiring dengan jalannya waktu akan menciptakan 

banyak persoalan baru yang akan dihadapi oleh pemerintah kota dan 

masyarakat kota. Ini membutuhkan rencana jangka panjang untuk 

menyelesaikannya. Kota membutuhkan sistem managemen yang baik 

untuk mengelolanya. Pembangunan smart city adalah salah satu langkah 

awal yang bagus dan tepat dalam jangka menengah dan jangka panjang 

untuk mengelola kota dalam mencari setiap solusi dari semua 

permasalahan yang di hadapi perkotaan, seperti bencana kebakaran, 

bencana banjir, pembangunan infrastruktur, penyediaan jaringan teknologi 

informasi dan masih banyak lagi untuk diselesaikan oleh pemerintah kota.  
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Beban kota akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain warga 

kota menginginkan berbagai macam kemudahan untuk menunjang 

mobilitas mereka dalam aktivitas bekerja dan bersantai. Semua itu 

tentunya membutuhkan banyak perencanaan yang harus dibuat dan 

diimplementasikan dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota. 

Smart City membutuhkan penyediaan teknologi informasi yang memadai 

untuk menunjang aktivitas warga. Teknologi informasi menawarkan banyak 

kemudahan dalam mobilitas warga baik dalam mencari informasi, 

interkoneksi dan juga dalam bekerja.  

Smart City juga akan mendukung kinerja birokrasi pemerintah untuk 

bekerja lebih pintar dan lebih efisien. Para pegawai pemerintah mampu 

menyediakan pelayanan yang baik, cepat dan murah karena sistem 

informasi yang sudah terintegrasi satu sama lain. Penduduk kota dapat 

memanfaatkan teknologi informasi untuk melihat fasilitas-fasilitas yang 

dibangun oleh pemerintah kota, membaca informasi tentang peluang 

bisnis, membaca informasi tentang bencana alam dan bagaimana 

menanggulanginya, membaca informasi mengenai prosedur pengurusan 

surat-surat yang harus diurus oleh warga kepada pemerintah kota.  
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Smart City juga bisa dimanfaatkan bagaimana pengunaan energi yang 

ramah lingkungan yang dimanfaatkan oleh masyarakt kota, masyarakat 

kota dapat memeriksa berapa jumlah energi yang telah digunakan untuk 

keperluan sehari-hari melalui program melalui jaringan komputer yang 

sudah di integrasikan dan dapat terus memantaunya setiap saat. Sehingga 

akan mengurangi penggunaan energi dalam jumlah yang berlebihan.  

Smart City menyangkut mobilitas warga, aktivitas ekonomi, dan juga 

lingkungan yang ramah kepada warganya. Pembangunan Smart City 

ditujukan untuk mendukung mobilitas warga sehingga kota menjadi lebih 

produktif dan menciptakan kemakmuran. Pembangunan Smart City harus 

dirancang untuk menjawab semua permasalahan yang ada yang dihadapi 

oleh warga kota, sehingga warga kota merasa nyaman untuk tinggal dan 

beraktivitas.  
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Penggunaan software yang mudah digunakan sangat dipertimbangkan dan 

jaringan keamanan adalah hal yang mutlak dari serangan para hacker. 

Penggunaan software yang  mudah digunakan dan sudah terintegrasi 

adalah sebuah prioritas utama, karena warga menginginkan kemudahan 

dalam penggunaannya sehingga akan meningkatkan produktivitas warga 

dalam bekerja. Warga kota menginginkan kemudahan mengakses banyak 

informasi yang mereka perlukan untuk menunjang aktivitas mereka dalam 

bekerja dan bersantai. Seperti informasi mengenai kemaceta lalu lintas, 

warga kota sangat membutuhkannya, ketika warga ingin bekerja atau 

berkreasi bersama keluarga menginginkan perjalanan yang lancar dan 

tidak ingin mendapatkan kemacetan, karena akan menguras waktu dan 

tenaga dan menyebabkan polusi suara dan polusi udara. Hal ini semua 

telah menjadi sebuah fasilitas yng diperlukan oleh warga. Informasi 

mengenai kemacetan akan di akses melalui smartphone, notebook, PC 

Tablet. Jaringan informasi sudah saling terintegrasi untuk memudahkan 

warga dalam mengaksesnya.  

 

Konsep Smart City melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, industri, dan 

masyarakat. Pemerintah harus bekerja sama dengan pihak industri dalam 

pelaksanaan program Smart City. Pemerintah harus membangun 
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infrastruktur Smart City untuk masyarakat, sehingga masyarakat dapat 

menggunakannya untuk meningkatkan produktivitas kerja yang efisien.   

 


