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1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Konsep Smart City Sebagai Solusi Permasalahan Perkotaan 

Konsep smart city penting untuk diterapkan karena dapat menjadi suatu 

solusi permasalahan perkotaan dan memberikan pengelolaan perkotaan 

yang lebih efektif dan efisien. Dalam konsep smart city, pengelolaan 

perkotaan lebih efektif dan efisien karena perkembangan zaman yang 

semakin maju, terutama dengan kemajuan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) untuk mewujudkan kota yang dapat mengelola sumber 

dayanya. Konsep smart city juga dapat menjadi suatu upaya untuk 

mengatasi masalah perkotaan dan memberikan suasana perkotaan yang 

manusiawi. Upaya untuk mengatasi masalah perkotaan didukung dengan 

pendapat Ricciardi bahwa smart city ada untuk mengatasi masalah 

lingkungan perkotaan seperti polusi udara, kemacetan lalu lintas, 

pengelolaan sumber daya energi yang buruk, dan kesulitan dalam 

mengakses layanan publik1. Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) 

Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat M.Eng menyampaikan hal yang 

serupa yakni konsep smart city dapat dijadikan sebagai suatu solusi 

permasalahan perkotaan dengan mengintegrasikan kerja sama antara 

Lembaga Pemerintahan hingga Lembaga non-Pemerintahan dengan 

menerapkan 3 komponen penting yakni Resources, Enabler, dan Process2. 

Menurut Suhono, dengan terintegrasinya kerja sama antar stakeholder ini 

konsep smart city dapat terlaksana dengan optimal dalam pemecahan 

                                                 
1 Subekti, Tia dan Rachmad Gustomy. 2018. Menguji Sistem E-government Kota Malang Menuju 

Smart City. Malang: Universitas brawijaya.  
2 Pahlevi, Gilang Audi. 2017. Guru Besar ITB, Prof Suhono, Jabarkan Konsep Kota Cerdas Sebagai 

Solusi Masalah Perkotaan. Bandung: ITB. https://www.itb.ac.id/news/read/56387/home/guru-

besar-itb-prof-suhono-jabarkan-konsep-kota-cerdas-sebagai-solusi-masalah-perkotaan (diakses 

pada 11 September 2019). 

https://www.itb.ac.id/news/read/56387/home/guru-besar-itb-prof-suhono-jabarkan-konsep-kota-cerdas-sebagai-solusi-masalah-perkotaan
https://www.itb.ac.id/news/read/56387/home/guru-besar-itb-prof-suhono-jabarkan-konsep-kota-cerdas-sebagai-solusi-masalah-perkotaan
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masalah perkotaan. Smart city juga dapat memberikan suasana perkotaan 

yang manusiawi, yang mana hal ini didukung oleh pendapat Winter yang 

mengatakan bahwa kota yang cerdas adalah kota yang manusiawi yang 

dapat memberikan ruang bagi manusianya untuk berkesempatan dalam 

mengembangkan potensi, kreativitas, dan memperoleh pendidikan3. Maka 

dari itu, melalui konsep smart city masalah perkotaan dapat diatasi dengan 

mengelola perkotaan yang lebih efektif dan efisien serta juga dapat 

menyediakan suasana perkotaan yang manusiawi dengan menyediakan 

ruang sebagai tempat manusia berinteraksi, menjalani kehidupan yang 

kreatif, dan ruang bagi manusia memperoleh pendidikan.  

Konsep smart city sendiri dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kota 

yang dapat memberikan segala bentuk pelayanan yang memudahkan dan 

cepat bagi masyarakatnya, mengelola perkotaan secara efektif dan efisien, 

serta berorientasi kepada masa depan melalui pembangunan yang 

berkelanjutan, sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan 

kota yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai 

hal tersebut, penggunaan TIK menjadi suatu alat (means) yang dapat 

membantu, karena melalui TIK nantinya pelayanan dan pengambilan 

keputusan akan lebih mudah dan cepat. Namun, TIK memang bukanlah 

tujuan akhir (ends) dari pembangunan smart city karena pada dasarnya 

pembangunan smart city dapat dilakukan melalui pembentukan masyarakat 

yang kreatif, solutif, dan partisipatif. Konsep smart city sendiri 

menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan karena masyarakat 

memiliki peranan penting sebagai penerima manfaat dan berpartisipasi4. 

Maka dari itu, peran aktif dari masyarakat akan sangat memengaruhi 

keberhasilan pembangunan dan perwujudan smart city. 

                                                 
3 Dewi, Yusriani Sapta. 2017. Arus Urbanisasi dan Smart City. Prosiding Seminar Nasional Inovasi 

Teknologi, 21-27.  
4 Bouskela, M., Casseb, M., Bassi, S., Luca, C. D., & Facchina, M. (2016). The Road Toward Smart 

Cities: Migrating form Traditional City Management to the Smart City. IDB. 
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Di Indonesia, konsep smart city telah mengalami perkembangan dan 

menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan perkotaan. 

Perkembangan smart city di Indonesia menyebabkan adanya program 

Gerakan Menuju 100 Smart City yang dicanangkan oleh Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Gerakan Menuju 100 Smart 

City ini dapat diindikasikan bahwa Indonesia menganggap konsep smart 

city penting untuk dikembangkan sebagai salah satu solusi pemecahan 

masalah perkotaan. 

Smart city sebagai suatu konsep baru yaitu kota yang dapat memanfaatkan 

sumber daya yang ada secara optimal memiliki manfaat baik secara 

keruangan dan sosial. Manfaat dari segi keruangan yaitu smart city sebagai 

instrumen pengendalian. Instrumen pengendalian pembangunan saat ini 

dapat dikendalikan hanya dengan suatu sistem informasi perencanaan, dan 

sistem informasi ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

efektif dan efisien serta dapat menyampaikan informasi antara pemerintah 

dengan masyarakat.  

Contoh manfaat dari konsep smart city terhadap keruangan yakni 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mengeluarkan suatu sistem 

informasi yang dikenal dengan Gistaru5. Di dalam Gistaru masyarakat 

dapat menggunakannya untuk melihat peta Rencana Tata Ruang (RTR) dari 

berbagai tingkatan (RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTRW Provinsi, 

RTRW Kabupaten/Kota, dan RDTR). Kemudahan masyarakat dengan 

adanya website Gistaru ini dapat dijadikan sebagai suatu instrumen 

pengendalian pembangunan di Indonesia agar masyarakat dapat bersama-

sama mengendalikan setiap pembangunan yang ada.  

Manfaat keruangan dari konsep smart city juga dengan menyeimbangkan 

antara pembangunan dan lingkungan. Contohnya yaitu di Kota Bandung 

terdapat forest walk yaitu jembatan yang dirancang dengan mengitari Hutan 

Kota Babakan Siliwangi. Penyediaan forest walk adalah agar masyarakat 

dapat beraktivitas tanpa harus merusak alam. Dengan adanya forest walk, 

                                                 
5 Website milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang yakni http://gistaru.atrbpn.go.id.  

http://gistaru.atrbpn.go.id/
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masyarakat dapat menikmati kesejukan hutan kota disamping kebisingan 

kota disekitarnya. Sehingga, hutan kota akan tetap terjaga dan dapat 

menyeimbangkan kondisi lingkungan disekitar kota itu sendiri.  

Manfaat dari segi keruangan lainnya yaitu Bandung Command Center 

(BCC) yang merupakan salah satu program di Kota Bandung dengan 

memberikan pelayanan publik seperti Panic Button, Call Center 112, dan 

LAPOR! (Layanan Aplikasi dan Pengaduan Online Masyarakat)6. Selain 

sebagai pelayanan publik, pengadaan BCC di Kota Bandung juga diadakan 

untuk menghimpun data-data dari masyarakat yang kemudian digunakan 

oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai manajemen pengambilan keputusan 

karena BCC menyediakan laporan terkait permasalahan perkotaan7. Data-

data yang dihimpun tidak hanya melalui layanan yang disediakan, namun di 

dalam BCC juga dilengkapi dengan teknologi yang dapat memonitor segala 

aktivitas yang sedang berlangsung di dalam keruangan Kota Bandung mulai 

dari kemacetan hingga ketertiban pengemudi. Sehingga, dengan adanya 

BCC Pemerintah Kota Bandung dapat memonitor dan mengawasi 

keruangan Kota Bandung serta menghimpun data-data pengaduan 

masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai manajemen pengambilan 

keputusan Pemerintah Kota Bandung.    

Sementara itu, manfaat dari segi sosial yaitu di Provinsi Jawa Barat yang 

telah menerapkan konsep smart city melalui program-program cerdas yang 

memberikan banyak manfaat dari segi sosial, beberapa program-program 

cerdas tersebut meliputi OVOC (One Village One Company), Patriot Desa, 

Desa Digital, Kredit Mesra (Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera), Layad 

Rawat, MPUS (Mobil Puskesmas), Rangganis (Rumah Singgah Human), 

Kolecer (Kotak Literasi Cerdas), dan Bis Wisata. Contoh program yang 

memberikan manfaat sosial yakni Layad Rawat yang merupakan program 

pelayanan kesehatan yang diberikan dengan cara mendatangi pasien secara 

langsung yakni warga-warga duafa yang tidak mampu secara fisik. Hal ini 

                                                 
6 Bandung Command Center. 2019. Layanan. https://commandcenter.bandung.go.id/profil/ (diakses 

pada 17 September 2019).  
7 Ibid. 

https://commandcenter.bandung.go.id/profil/
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tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat karena 

mendapatkan layanan kesehatan secara gratis, serta pasien yang tidak 

mampu secara fisik tidak perlu melakukan perjalanan. Program lainnya 

yaitu Kolecer atau Kotak Literasi Cerdas yang merupakan program layanan 

perpustakaan mini yang ditempatkan di ruang-ruang publik. Program 

Kolecer dapat meningkatkan minat baca masyarakat Jawa Barat karena 

kemudahannya dalam mendapatkan buku-buku di ruang publik. Penerapan 

konsep smart city di Provinsi Jawa Barat berada dibawah kepemimpinan 

Ridwan Kamil yang merupakan Walikota Bandung pada periode tahun 

2013-2018 lalu. Kota Bandung saat itu telah menerapkan konsep smart city, 

bahkan dalam penerapannya Kota Bandung memiliki suatu Dewan Smart 

city tersendiri yang berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 130 

Tahun 2014 memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengarahkan, 

memantau, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan menyampaikan 

laporan kegiatan terkait pengembangan smart city di Kota Bandung sebagai 

upaya bantuan bagi Pemerintah Kota Bandung8. Dalam penerapan konsep 

smart city, Pemerintah Kota Bandung terlebih dahulu membangun smart 

governance karena pemerintah sebagai implementor dalam smart city9. 

Berdasarkan uraian tentang pentingnya konsep smart city di atas, selain 

dapat menjadi suatu solusi permasalahan perkotaan dengan meningkatkan 

pengelolaan perkotaan yang lebih efektif, efisien, memberikan kemudahan 

dan kecepatan pelayanan dan pengambilan keputusan, berfokus pada 

pembangunan berkelanjutan, dan memberikan ruang yang manusiawi, 

namun juga memberikan manfaat dari segi keruangan dan sosial. Dari 

manfaat-manfaat yang diberikan tersebut, Indonesia mulai fokus terhadap 

pembangunan smart city di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan 

dengan gerakan yang dicanangkan oleh Kemkominfo yaitu Gerakan 

Menuju 100 Smart City. Dari gerakan tersebut, pada tahun 2017 sebanyak 

25 Kota/Kabupaten di Indonesia telah ikut serta, dan pada tahun 2019 

                                                 
8 Walikota Bandung. (2014). Keputusan Walikota Bandung Nomor 130 Tahun 2014 Tentang Dewan 

Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City). Bandung: Sekretaris Daerah Kota Bandung. 
9 Mursalim, Siti Widharetno. 2017. Implementasi Kebijakan Smart city di Kota Bandung. Bandung: 

Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.  
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Kemkominfo menargetkan 100 smart city dapat terbentuk dengan 

melibatkan sebanyak 75 Kota/Kabupaten10. Dari sebanyak 25 

Kota/Kabupaten yang telah ikut serta Kota Bandung dan Kota Surabaya 

juga termasuk didalamnya. Kota Bandung dan Kota Surabaya menjadi 

fokus lokasi studi penelitian ini karena kedua lokasi studi telah menerapkan 

konsep smart city dan juga memiliki pustaka terbanyak mengenai smart city. 

Sama halnya dengan program Global Future Cities yang diadakan 

Pemerintah Inggris dengan memilih Kota Bandung dan Kota Surabaya, 

kedua lokasi studi dalam penelitian ini juga dipilih karena kedua kota 

merupakan dua kota besar di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan 

contoh bagi kota-kota lainnya di Indonesia11.  

1.1.2 Ringkasan Perjalanan Smart City Indonesia 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang begitu 

pesat telah membawa konsep smart city hingga saat ini, karena pada 

dasarnya konsep smart city telah berkembang seiringan dengan 

perkembangan TIK.  Pesatnya perkembangan TIK berawal pada tahun 1970 

dengan adanya pemanfaatan TIK pada telepon yang kemudian berkembang 

dengan pemanfaatan handphone pada tahun 1990-an12. Selain pemanfaatan 

pada telepon dan handphone, Solana menambahkan bahwa pada tahun 1973 

teknologi internet mulai dirancang perkembangannya dilakukan pada tahun 

1983 dengan keunggulannya yaitu dapat menghantarkan informasi melalui 

e-mail13. Hingga saat ini, kebutuhan internet menjadi suatu hal yang penting 

dan keberadaannya dapat membantu dalam pengelolaan perkotaan seiring 

dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Bahkan pemanfaatan 

teknologi internet tidak dapat terpisahkan oleh kehidupan manusia saat ini, 

karena saat ini segala bentuk informasi dan komunikasi mudah didapat oleh 

                                                 
10 Fadhil. 2017. Kementerian Kominfo Canangkan Gerakan 100 Kota Pintar. 

https://kominfo.go.id/content/detail/9677/kementerian-kominfo-canangkan-gerakan-100-kota-

pintar/0/sorotan_media (Diakses pada 4 Oktober 2019). 
11 Ritonga, M. W. (2020, Februari 11). Inggris Bantu Bandung Kelola Transportasi Massal. 

Retrieved from kompas.id: https://kompas.id/baca/nusantara/2020/02/11/inggris-bantu-bandung-

kelola-transportasi-massal/ (Diakses pada 31 Mei 2020). 
12 Rachmawati, Siti. 2018. Pengembangan Perkotaan Dalam Era Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.  
13 Ibid., hlm. 5.  

https://kominfo.go.id/content/detail/9677/kementerian-kominfo-canangkan-gerakan-100-kota-pintar/0/sorotan_media
https://kominfo.go.id/content/detail/9677/kementerian-kominfo-canangkan-gerakan-100-kota-pintar/0/sorotan_media
https://kompas.id/baca/nusantara/2020/02/11/inggris-bantu-bandung-kelola-transportasi-massal/
https://kompas.id/baca/nusantara/2020/02/11/inggris-bantu-bandung-kelola-transportasi-massal/
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manusia dengan adanya internet. Pada tahun 1989 World Wide Web (www) 

mulai diperkenalkan, Solana pernah menyampaikan bahwa pemanfaataan 

www telah digunakan oleh kalangan akademik dan industri14.  Hingga saat 

ini, pemanfaatan www masih digunakan oleh kalangan akademik dan 

industri bahkan pemerintahan dan tidak hanya melalui www, namun saat ini 

juga telah hadir dalam bentuk aplikasi. Mark Vallianatos menyampaikan 

bahwa mulai dari akhir tahun 1960an hingga 1970an Biro Analisis 

Komunitas menggunakan data basis komputer, analisis klaster, serta 

fotografi udara infrared untuk pembuatan laporan mengenai demografi 

lingkungan dan kualitas perumahan yang digunakan untuk mengentaskan 

kemiskinan15.  Sehingga dalam hal ini, pemanfaatan teknologi yang telah 

berkembang sejak lama nyatanya telah digunakan oleh setiap orang dengan 

kepentingan yang berbeda, bahkan pemanfaatan teknologi juga telah 

digunakan sebagai alat pengambilan data yang kemudian dianalisis untuk 

selanjutnya digunakan sebagai pengelolaan kota.  

Kata smart city pertama kali dicetuskan oleh IBM pada tahun 1998, namun 

baru dikembangkan pada tahun 2000-an16. Salah satu perjalanan konsep 

smart city di Indonesia yaitu ditunjukkan pada tahun 2004 dengan adanya 

Bus Rapid Transit (BRT) di Jakarta yakni Bis Trans Jakarta17. BRT 

merupakan sistem transportasi dengan memberikan jalan khusus kepada bis 

dan menghilangkan lampu merah, sehingga bis selama perjalanan tidak 

mendapatkan hambatan. Sistem transportasi BRT ini menunjukkan suatu 

konsep smart city yakni smart mobility. Pada tahun 2015, Jakarta Smart 

City (JSC) diresmikan18. JSC merupakan command center yang dimiliki 

Jakarta dengan tujuan untuk memberikan informasi, merespon aduan 

masyarakat, dan memantau segala bentuk aktivitas di Provinsi DKI Jakarta. 

                                                 
14 Ibid., hlm. 5.  
15 Nekropolis. 2018. A Smart City Journey. https://www.youtube.com/watch?v=RxwfIe3f8vw 

(diakses pada 19 September 2019).   
16 Annisah. 2017. Usulan Perencanaan Smart City: Smart Governance Pemerintah Daerah 

Kabupaten Mukomuko. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi, 8, 59-80.  
17 Nekropolis, loc. cit.   
18 Website Jakarta Smart City. https://smartcity.jakarta.go.id/blog/70/jakarta-smart-city-lounge-

diresmikan (Diakses pada 6 Oktober 2019).  

https://www.youtube.com/watch?v=RxwfIe3f8vw
https://smartcity.jakarta.go.id/blog/70/jakarta-smart-city-lounge-diresmikan
https://smartcity.jakarta.go.id/blog/70/jakarta-smart-city-lounge-diresmikan
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Tidak hanya Jakarta, kota-kota lainnya seperti Kota Bandung dan Kota 

Surabaya juga sudah mulai menerapkan konsep smart city yang ditandai 

dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kotanya 

dengan memanfaatkan teknologi.   

Perjalanan konsep smart city di Kota Bandung mulai terlihat dan terlaksana 

saat Ridwan Kamil menjabat sebagai Pemerintah Kota Bandung pada 

periode 2013-2018. Keseriusan Ridwan Kamil dalam membentuk Kota 

Bandung sebagai smart city ditunjukkan dengan dibentuknya Dewan Smart 

City pada tahun 2014 dan program-program dalam pembangunan Kota 

Bandung dengan menerapkan konsep smart city. Dalam mencapai 

keberhasilan Kota Bandung sebagai smart city, pada tahun 2016 Ridwan 

Kamil mengadakan Smart City Forum yang bertujuan untuk 

menyosialisasikan smart city19. Kota Surabaya juga terlihat serius dalam 

menerapkan konsep smart city, hal ini ditunjukkan dengan penghargaan-

penghargaan yang diterima Kota Surabaya pada tahun 2011 yaitu Peringkat 

1 Smart City Award kategori Smart Government, Peringkat 2 Smart City 

Award kategori Smart Living, dan Peringkat 1 Smart City Award kategori 

Smart Environment20. Penghargaan-penghargaan kategori smart city juga 

diterima Kota Surabaya pada tahun-tahun berikutnya, seperti Peringkat 

Terbaik dalam Pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI) pada tahun 

2012, Penghargaan untuk sistem Surabaya Single Window (SSW) pada 

tahun 2014, Penghargaan e-Health dan Solid Waste Transportation 

(SWAT) pada tahun 2015, serta Penghargaan e-Dishub pada tahun 201621. 

Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Kota Surabaya menunjukkan 

bahwa perjalanan konsep smart city di Kota Surabaya telah cukup lama 

berjalan dan keseriusan Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan 

smart city telah membuahkan hasil dengan penghargaan-penghargaan yang 

diterima. Kota Surabaya sendiri telah menerapkan konsep smart city sejak 

                                                 
19 Mursalim, Siti Widharetno. 2017. Implementasi Kebijakan Smart city di Kota Bandung. Bandung: 

Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. 
20 Website Pemerintahan Kota Surabaya. https://surabaya.go.id/id/page/0/8230/penghargaan 

(diakses pada 6 Oktober 2019).  
21 Ibid.  

https://surabaya.go.id/id/page/0/8230/penghargaan
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tahun 2003 melalui dimensi smart governancenya dan sistem ini terus 

diperbarui sesuai dengan kebutuhan warga Kota Surabaya22. Kota Surabaya 

juga telah dinobatkan sebagai kota ter-cerdas peringkat pertama se-

Indonesia. Keseriusan Pemerintah Kota Surabaya juga ditunjukkan dengan 

adanya pelayanan terpadu kepada masyarakat berupa Command Center 112 

yang diresmikan pada tahun 2016 dengan tujuan untuk merespons aduan 

darurat masyarakat secara cepat23.  

Perjalanan konsep smart city di Indonesia tidak berjalan bersamaan antar 

daerah, hal ini dikarenakan penerapannya didasarkan pada permasalahan 

dan kebutuhan daerah yang berbeda-beda. Meskipun begitu untuk 

mewujudkan smart city di Indonesia secara keseluruhan, pada tahun 2017 

Kemkominfo Republik Indonesia mencanangkan Gerakan Menuju 100 

Smart City yang dilaksanakan di Makassar dengan 25 Kota/Kabupaten yang 

telah memenuhi syarat secara bertahap, bahkan 25 Kota/Kabupaten yang 

hadir pada konferensi tersebut juga telah menekan Menteri Komunikasi dan 

Informatika terkait MoU Gerakan Menuju 100 Smart City24. Gerakan 

Menuju 100 Smart City merupakan gerakan yang dilaksanakan dengan 

tujuan untuk membimbing Kota/Kabupaten dalam menyusun Masterplan 

Smart City agar pemanfaatan teknologi lebih maksimal25.  Pada tahun 2017, 

sebanyak 25 Kota/Kabupaten telah ikut serta dalam program Gerakan 

Menuju 100 Smart City, sementara itu Kemkominfo menargetkan pada 

tahun 2019 agar terbentuknya 100 smart city dengan membentuk sebanyak 

75 Kota/Kabupaten untuk ikut serta26. Hingga saat ini, banyak daerah yang 

berlomba-berlomba untuk mengembangkan daerahnya dengan 

menggunakan konsep smart city, salah satu contohnya yakni Kabupaten 

                                                 
22 Novianti, K dan Syahid, C. N. 2016. Menuju Kota Cerdas: Pelajaran dari Konsep Smart City yang 

Diterapkan di Jakarta dan Surabaya. Malang: Universitas Brawijaya.  
23 Website Pemerintahan Kota Surabaya. https://surabaya.go.id/id/page/0/13663/command-center-

pelayanan-terpadu-di-siola-diplot-jadi-percontohan-nasional (diakses pada 6 Oktober 2019).  
24Fadhil. 2017. Kementerian Kominfo Canangkan Gerakan 100 Kota Pintar. 

https://kominfo.go.id/content/detail/9677/kementerian-kominfo-canangkan-gerakan-100-kota-

pintar/0/sorotan_media (Diakses pada 4 Oktober 2019).  
25 Devega, Evita. 2017. Langkah Menuju 100 Smart City. 

https://kominfo.go.id/content/detail/11656/langkah-menuju-100-smart-city/0/sorotan_media 

(Diakses pada 4 Oktober 2019).   
26 Fadhil, loc. Cit.    

https://surabaya.go.id/id/page/0/13663/command-center-pelayanan-terpadu-di-siola-diplot-jadi-percontohan-nasional
https://surabaya.go.id/id/page/0/13663/command-center-pelayanan-terpadu-di-siola-diplot-jadi-percontohan-nasional
https://kominfo.go.id/content/detail/9677/kementerian-kominfo-canangkan-gerakan-100-kota-pintar/0/sorotan_media
https://kominfo.go.id/content/detail/9677/kementerian-kominfo-canangkan-gerakan-100-kota-pintar/0/sorotan_media
https://kominfo.go.id/content/detail/11656/langkah-menuju-100-smart-city/0/sorotan_media
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Lampung Barat telah merencanakan akan menyediakan wifi gratis di setiap 

kecamatan yang diletakkan di ruang-ruang publik seperti puskesmas dan 

posyandu, dan hingga saat ini penyediaan wifi gratis telah disediakan di 25 

pekon dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat27. Hal ini 

menunjukkan bahwa daerah-daerah yang nyatanya bukanlah kota besar juga 

telah sadar dengan perubahan zaman yang semakin ke arah modern dan 

pentingnya konsep smart city dalam pengelolaan Kota/Kabupaten. 

1.1.3 Content Analysis Sebagai Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis 

dengan pendekatan komparasi. Metode content analysis digunakan dengan 

melakukan pembahasan suatu tulisan ilmiah secara mendalam. Metode 

content analysis dilakukan dalam penelitian ini karena perjalanan smart city 

di Indonesia yang belum panjang dan terdapat dua kota di Indonesia yaitu 

Kota Bandung dan Kota Surabaya yang telah menerapkan konsep smart city 

dengan pustaka terbanyak, sehingga metode content analysis dianggap 

cocok untuk dilakukan dalam penelitian ini. Hasil yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah agar dapat mengungkap perbandingan penerapan 

konsep smart city di Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Konsep smart city merupakan konsep baru yang perkembangannya mengikuti 

kemajuan teknologi. Konsep smart city penting dilakukan sebagai pengelolaan kota 

yang efektif dan efisien serta dapat menjadi suatu solusi permasalahan perkotaan. 

Konsep smart city juga hadir dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat 

pembangunan karena masyarakat memiliki peranan yang penting dalam 

pembangunan dan perwujudan smart city. Namun, pada penerapannya kota-kota di 

Indonesia masih memiliki perbedaan dalam menerapkan konsep smart city, 

sehingga hasil penerapannya juga berbeda di setiap kota di Indonesia. Oleh karena 

itu, perbandingan penerapan konsep smart city menjadi suatu hal yang penting 

untuk diteliti agar dapat mempelajari perbandingan keberhasilan orientasi 

                                                 
27 Hasil wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Barat Tahun 

2019. 
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pembangunan dalam penerapan konsep smart city di Kota Bandung dan Kota 

Surabaya. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas terdapat pertanyaaan 

penelitian yang akan dijawab. Pertanyaan penelitian tersebut adalah “Orientasi 

pembangunan seperti apa yang dapat mendorong pembangunan dan perwujudan 

konsep smart city dari Kota Bandung dan Kota Surabaya?”. 

1.4 Tujuan Studi 

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan studi. Tujuan studi dalam 

penelitian yaitu untuk “Memperoleh Keberhasilan Orientasi Pembangunan Konsep 

Smart City di Indonesia dari Kasus Kota Bandung dan Kota Surabaya”.  

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup tiga ruang lingkup yakni ruang lingkup 

spasial, ruang lingkup substansial, dan ruang lingkup temporal. Berikut ketiga 

ruang lingkup penelitian. 

1.5.1 Ruang Lingkup Spasial 

Pada ruang lingkup spasial, peneliti membatasi wilayah penelitian untuk 

diteliti. Batasan wilayah penelitian adalah Kota Bandung dan Kota 

Surabaya. Penentuan kedua lokasi studi didasarkan karena Kota Bandung 

dan Kota Surabaya merupakan dua kota besar di Indonesia yang diharapkan 

dapat menjadi contoh bagi kota-kota lainnya di Indonesia. Sama halnya 

dengan Pemerintah Inggris yang bekerja sama dengan Indonesia, dimana 

Pemerintah Inggris menetapkan Kota Bandung dan Kota Surabaya sebagai 

kota yang diikutsertakan dalam Program Global Future Cities. Owen 

Jenkins selaku Duta Besar Inggris untuk Indonesia menyampaikan bahwa 

pemilihan kedua kota tersebut karena diharapkan Kota Bandung dan Kota 

Surabaya dapat menjadi contoh bagi kota-kota lainnya dalam 

mengorganisasikan kota sesuai dengan program yang telah ditetapkan28. 

                                                 
28 Ritonga, op. cit, hlm. 6. 
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Kota Bandung dan Kota Surabaya sendiri telah menerapkan konsep smart 

city, bahkan ikut serta dalam Gerakan Menuju 100 Smart City. 

1.5.2 Ruang Lingkup Substansial 

Dalam ruang lingkup substansial, peneliti membatasi ruang lingkup 

substansial atau ruang lingkup materi. Batasan substansial atau batasan 

materi dalam penelitian ini adalah perbandingan keberhasilan penerapan 

konsep smart city karena partisipasi masyarakat serta kendala dalam 

penerapannya. 

1.5.3 Ruang Lingkup Temporal 

Timeline penelitian selama penelitian dilakukan yakni pada tahun 2019-

2020. Ruang lingkup temporal bersifat tentatif dan dapat berubah sesuai 

rentang waktu pustaka yang digunakan sebagai sumber data analisis. 

1.6 Originalitas Penelitian 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan dalam membahas penerapan 

konsep smart city. Namun, penelitian terkait perbandingan penerapan konsep smart 

city belum dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang membahas konsep smart 

city. 

TABEL 1.1  

PENELITIAN TERDAHULU 

No Nama, 

Tahun 

Judul Metode Hasil Pembeda 

1. Suhendra 

(2017) 

Kesiapan 

Pemerintah 

Daerah 

Dalam 

Mewujudkan 

Kota Cerdas 

di Bandung 

dan Surabaya 

Kualitatif 

Deskriptif 

dengan 

metode 

case study 

(Yin, 

2009) 

Berbagai upaya telah 

dilakukan oleh 

Pemerintah Kota 

Bandung dan Kota 

Surabaya dalam 

mewujudkan kota 

cerdas di kedua kota 

tersebut. Bahkan kedua 

kota tersebut telah 

mendapatkan 

penghargaan karena 

pencapaiannya tersebut 

dalam mewujdukan 

kota cerdas. Meskipun 

begitu, masih terdapat 

kendala yang dialami 

kedua kota dalam 

mengimplementasikan 

kota cerdas. 

Pada penelitian 

tersebut, Suhendra 

membahas terkait 

upaya-upaya dan 

pencapaian yang 

telah dilakukan 

Pemerintah Kota 

Bandung dan Kota 

Surabaya dalam 

mewujudkan kota 

cerdas. Berbeda 

halnya dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan yaitu 

untuk menjelaskan 

hal-hal yang 

menjadi kendala 

dalam penerapan 

kota cerdas di Kota 
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No Nama, 

Tahun 

Judul Metode Hasil Pembeda 

Bandung dan Kota 

Surabaya, yang 

kemudian dapat 

ditemukan 

perbandingan 

penerapan dan 

kendala yang 

dihadapi. Dari segi 

metode juga 

terdapat perbedaan 

antara penelitian 

yang dilakukan oleh 

Suhendra dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan, dimana 

penelitian yang akan 

dilakukan 

menggunakan 

metode content 

analysis.   

2. Novianti 

dan 

Syahid 

(2016) 

Menuju Kota 

Cerdas: 

Pelajaran 

dari Konsep 

Smart City 

yang 

Diterapkan 

di Jakarta 

dan Surabaya 

Pendekata

n 

Kualitatif 

Hasil wawancara yang 

dilakukan dalam 

penelitian menunjukkan 

bahwa konsep smart 

city tidak dapat berhasil 

tanpa adanya kerja sama 

antar pemangku 

kepentingan. Kota 

Jakarta dan Kota 

Surabaya dalam 

mengimplementasikan 

konsep smart city telah 

melakukan kerja sama 

tersebut pada beberapa 

pemangku kepentingan. 

Selain itu, implementasi 

konsep smart city juga 

tidak dapat terlepas dari 

adanya teknologi. 

Meskipun begitu masih 

terdapat kendala dalam 

penerapan teknologi 

tersebut. Selain itu, 

berdasarkan 

pengalaman beberapa 

negara dalam 

menerapkan smart city 

mengatakan bahwa 

pentingnya suatu kota 

memiliki visi yang jelas 

dalam 

mengimplementasikan 

konsep smart city.  

Penelitian tersebut 

membahas terkait 

pengimplementasian 

konsep smart city di 

Kota Jakarta dan 

Kota Surabaya serta 

unsur-unsur penting 

yang harus ada 

dalam mewujudkan 

konsep smart city di 

kedua kota tersebut. 

Sementara, 

penelitian yang akan 

dilakukan adalah 

untuk 

mendeskripsikan 

penerapan smart city 

dan kendala yang 

dihadapinya. Dari 

segi fokus lokasi 

studi, penelitian 

Novianti dan Syahid 

terfokus pada 

Provinsi Jakarta dan 

Kota Surabaya, 

sementara penelitian 

yang akan dilakukan 

terfokus pada Kota 

Bandung dan Kota 

Surabaya. Dari segi 

metode, penelitian 

tersebut 

menggunakan 

pendakatan 

kualitatif, sementara 

penelitian yang akan 
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No Nama, 

Tahun 

Judul Metode Hasil Pembeda 

dilakukan adalah 

melalui metode 

content analysis. 

3. Utomo 

dan 

Hariadi 

(2016) 

Strategi 

Pembanguna

n Smart City 

dan 

Tantanganny

a Bagi 

Masyarakat 

Kota 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

terdapat 4 faktor yang 

dapat ditempuh dalam 

membangun kota pintar. 

Di Indonesia, salah satu 

kota yang telah 

menerapkan kota pintar 

yaitu Kota Bandung dan 

dalam penelitian ini 

dijelaskan penerapan 

kota pintar yang telah 

dilakukan Kota 

Bandung. Selain itu, 

juga disebutkan dan 

dijelaskan strategi yang 

dapat dilakukan dalam 

mewujudkan kota 

pintar. Meskipun 

begitu, masih terdapat 

beberapa tantangan 

dalam pembangunan 

kota pintar yang 

meliputi: ketersediaan 

dan manajemen data 

informasi; tantangan 

keamanan pada 

informasi; investasi 

pembangunan smart 

city sangat besar; 

infrastruktur teknologi 

informasi; adaptasi 

sosial; dan 

pengembangan aplikasi. 

Disamping tantangan-

tantangan tersebut, 

peneliti memberikan 

solusi dalam menangani 

tantangan tersebut.  

Penelitian tersebut 

hanya menjelaskan 

tantangan-tantangan 

apa saja yang 

dihadapi dalam 

pembangunan smart 

city dan bagaimana 

solusi yang dapat 

dilakukan. 

Sementara, 

penelitian yang akan 

dilakukan adalah 

untuk mencari tau 

secara mendalam 

kendala penerapan 

smart city di Kota 

Surabaya dan Kota 

Bandung.  Selain 

itu, terdapat 

perbedaan dalam 

pemilihan metode 

dimana penelitian 

yang akan dilakukan 

adalah 

menggunakan 

metode content 

analysis. 

4. Mursalim 

(2017) 

Implementasi 

Kebijakan 

Smart City di 

Kota 

Bandung 

Metode 

penelitian 

deskriptif 

Kota Bandung menjadi 

salah satu kota yang 

memenangkan ajang 

Smart City Award 2015. 

Namun dari 

keseluruhan 

perjalanannya, ternyata 

Kota Bandung masih 

mengalami beberapa 

hambatan yang 

meliputi: sosialisasi 

smart city yang belum 

merata; infrastruktur 

belum memadai; 

Masih terdapat 

beberapa hambatan 

yang tidak 

dijelaskan secara 

mendetil akar 

permasalahannya 

dalam penelitian 

tersebut. Sementara, 

penelitian yang akan 

dilakukan akan 

mendeskripsikan 

kendala penerapan 

smart city yang 

kemudian dapat 
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No Nama, 

Tahun 

Judul Metode Hasil Pembeda 

kurangnya SDM yang 

ahli dibidang IT 

terutama pegawai yang 

bekerja di Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika; dan 

operating prosedur 

belum dapat dipahami 

pegawai pemerintahan.  

dibandingkan 

kendala yang 

dihadapi di Kota 

Bandung dan Kota 

Surabaya.  

5. Sayekti 

dan 

Djunaedi 

(2015) 

Amsterdam 

Smart City 

dalam 

Konteks 

Sustainable 

Amsterdam 

Metode 

studi 

kasus 

dengan 

pendekata

n 

deskriptif 

kualitatif 

dan teknis 

analisis isi 

Sebagai upaya 

mengatasi permasalahan 

perkotaan adalah 

melalui konsep smart 

city dan Amsterdam 

menjadi salah satu Kota 

di Belanda yang unggul 

dalam menerapkan 

konsep smart city. 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

faktor-faktor yang 

mendorong munculnya 

Amsterdam Smart City 

adalah karena adanya 

faktor langsung dan 

tidak langsung. Faktor 

langsung dipengaruhi 

oleh adanya dampak 

perubahan iklim, tekad 

menjadi yang terdepan 

dalam mewujudkan 

kota yang sustainable 

dan smart, 

perkembangan 

teknologi, iklim bisnis 

yang kondusif, dan 

peningkatan biaya 

pengeluaran untuk 

energi. Sementara, 

faktor tidak langsung 

dipengaruhi oleh 

kesepakatan Kyoto 

Protocol, kebijakan 

European Union, 

kebijakan Belanda, visi 

Amsterdam 2020, dan 

Program New 

Amsterdam Climate. 

Penelitian tersebut 

berbicara mengenai 

smart city di Kota 

Amsterdam, 

Belanda, sementara 

penelitian yang akan 

dilangsungkan 

adalah berbicara 

mengenai smart city 

di Indonesia dengan 

lokasi studi Kota 

Bandung dan Kota 

Surabaya untuk 

diperbandingkan 

keberhasilan serta 

permasalahannya.  

Sumber: Telaah Pustaka, 2019 

1.7 Manfaat Penelitian 

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini dari konteks teoritis dan konteks 

praktik. Berikut beberapa manfaat penelitian.  
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1. Dalam konteks teoritis, penelitian dapat digunakan sebagai pengetahuan terkait 

perbedaan keberhasilan orientasi pembangunan dan kendala yang dihadapi, 

sehingga menjadi pelajaran yang dapat diambil dalam penerapan konsep smart 

city. 

2. Dalam konteks praktik, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pertimbangan penerapan konsep smart city. 

1.8 Kerangka Pemikiran 

 

GAMBAR 1.1 KERANGKA BERPIKIR 
Sumber: Olah Pustaka, 2020 

1.9 Metodologi Penelitian 

1.9.1 Pendekatan dan Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan rasionalistik. 

Sementara, metode yang digunakan adalah metode induktif-kualitatif-

content analysis. Berikut penjelasan.  
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1.9.1.1 Pendekatan Rasionalistik 

Menurut Keraf dan Dua dalam MR (2020), pandangan rasionalisme adalah 

suatu pandangan yang berasal dari pengalaman dan akal budi manusia 

dimana penelitian bisa mendapatkan pengetahuan yang sebenarnya atau 

yang tidak mungkin salah. Sementara itu, Kusumo (2011: 11) memberikan 

pandangan terkait rasionalisme sebagai berikut. 

 

“Ilmu yang valid menurut rasionalisme adalah abstraksi, simplifikasi, atau 

idealisasi dari realitas, dan terbukti koheren dengan sistem logiknya.” 

Kusumo memberikan pandangan bahwa ilmu yang dinyatakan valid 

menurut rasionalisme yaitu yang sesuai dengan realitasnya atau 

kenyataannya yang terbukti berhubungan dengan sistem yang masuk akal.  

 

“Cara berfikir rasionalisme tidak terbatas pada proses linier antara sebab 

dan akibat, juga bukan dalam makna induksi dan deduksi saja, tetapi ada 

sejumlah proses mondar-mandir dalam tata-fikir logik lainnya (Kusumo, 

2011: 13).” 

Kusumo juga memberikan pandangan bahwa cara berfikir rasionalisme 

bukan hanya melalui proses yang linier, melainkan adanya proses mondar-

mandir agar mendapatkan pengetahuan yang sebenarnya. Pendekatan 

rasionalitik dilakukan berdasarkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. 

Maka, pendekatan rasionalistik digunakan dengan mengumpulkan dan 

menggunakan penelitian-penelitian terdahulu untuk selanjutnya dilakukan 

pemaknaan dengan cara proses berfikir yang tidak hanya tergantung pada 

sebab-akibat namun juga melalui proses mondar-mandir dalam tata berfikir 

logik. Pendekatan ini dilakukan melalui pengalaman-pengalaman kedua 

lokasi studi dalam menerapkan konsep smart city, 

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan rasionalitik 

karena peneliti melakukan penelitian berdasarkan pengetahuan-

pengetahuan sebelumnya atau pengalaman penerapan konsep smart city 
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kedua lokasi studi yang kemudian dilakukan pemaknaan yang mendalam. 

Pemaknaan dilakukan dalam beberapa cara sehingga didapat temuan baru. 

1.9.1.2 Metode Induktif-Kualitatif-Content Analysis 

Herman Hudoyo dalam Samosir dalam Winarso (2014: 100) 

mendefinisikan pendekatan induktif sebagai suatu cara mengajar yang 

berjalan dari yang konkret menuju yang abstrak. Pendekatan induktif 

merupakan pendekatan yang bergerak dari khusus ke yang lebih umum 

(Budiasih, 2014: 21). Definisi lainnya dikemukakan oleh Rahmawati dalam 

Winarso (2014: 100) yaitu pendekatan induktif merupakan pendekatan 

pengajaran yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus 

kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Dari 

kedua definisi tersebut, Winarso (2014: 100) kemudian menyimpulkan 

bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari 

sejumlah keadaan khusus kemudian disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, 

prinsip, atau aturan. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan 

dahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut 

(Winarso, 2014: 100-101). Dari keseluruhan pendefinisian pendekatan 

induktif yang telah dikemukakan, maka pendekatan induktif dapat 

didefinisikan sebagai suatu pendekatan ilmiah yang bergerak dari khusus ke 

umum atau dari yang konkret ke yang abstrak yaitu dengan menyajikan 

sejumlah keadaan di lapangan yang kemudian dapat disimpulkan menjadi 

suatu teori.  

Berdasarkan KBBI online, kualitatif didefinisikan sebagai berdasarkan 

mutu (Setiawan, 2019). Berbeda halnya dengan penelitian kuantitatif yang 

menggunakan statistik, penelitian kualitatif mengambil data berdasarkan 

mutu sehingga tidak dapat diukur secara pasti. Hal ini didukung dengan 

pendefinisian penelitian kualitatif menurut Ali dan Yusof dalam DJKN 

Kementerian Keuangan (2019) yang mendefinisikan penelitian kualitatif 

sebagai berikut. 
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“Any investigation which does not make use of statistical procedures is 

called “qualitative” nowdays, as if this were a qualitiy label in itself (Ali 

dan Yusof dalam DJKN Kementerian Keuangan, 2019).”  

Berdasarkan pendefinisian oleh Ali dan Yusof, penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang dilakukan dengan tidak menggunakan prosedur 

statistik. Sehingga, penelitian kualitatif tidak dapat diukur dengan angka dan 

tidak memiliki pengukuran yang secara pasti.  Metode kualitatif lebih 

menekankan pada pengamatan fenomena yang terjadi dan lebih meneliti ke 

substansi makna dari fenomena tersebut (DJKN Kementerian Keuangan, 

2019). Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, 

objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen 

tersebut agar dapat memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena 

yang terjadi (Mohamed, Abdul Majid, dan Ahmad dalam DJKN 

Kementerian Keuangan, 2019). Sehingga, penelitian dengan metode 

kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan alat-alat ataupun 

prosedur statistik dan lebih tertuju pada fenomena-fenomena yang terjadi. 

Fenomena yang terbentuk inilah yang kemudian menjadi data dalam 

penelitian kualitatif.   

Metode content analysis merupakan suatu metode penelitian yang 

digunakan dengan melakukan pembahasan suatu tulisan ilmiah secara 

mendalam atau menganalisa data tekstual. Menurut Holsti dalam Sundiman 

dan Septiani (2017: 7), metode content analysis merupakan suatu teknik 

analisis ilmiah untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi 

berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan 

generalis.   

Metode content analysis merupakan metode yang dilakukan dengan 

menganalisis secara ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi (Sudiman 

dan Septiani, 2017: 7). Dalam menggunakan metode content analysis, 

segala bentuk komunikasi dapat digunakan seperti surat kabar, berita radio, 

iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi lainnya (Sudiman 

dan Septiani, 2017: 7). Sehingga, dari penjelasan yang telah dipaparkan 
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dapat disimpulkan bahwa metode content analysis merupakan metode 

analisis yang digunakan dengan melakukan pembahasan secara mendalam 

terkait data-data ilmiah tekstual bahkan bahan-bahan komunikasi lainnya 

yang kemudian dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan.  

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode induktif-kualitiatif-content 

analysis. Dari seluruh pendefinisian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa metode induktif-kualitatif-content analysis merupakan 

metode yang digunakan untuk menyajikan sejumlah data ilmiah tekstual 

yang didapat dari informasi khusus yang dihasilkan dari interaksi antara 

manusia, objek, dan institusi yang dibahas secara mendalam kemudian 

disimpulkan menjadi suatu teori. Pergerakan metode induktif-kualitatif-

content analysis adalah dari informasi yang empiris menjadi informasi yang 

abstrak atau terbentuknya suatu teori dari hasil informasi-informasi tersebut. 

1.9.2 Metode Koleksi Data 

Metode koleksi data dalam penelitian ini menggunakan sumber data 

sekunder yaitu melalui studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik 

(Nilamsari, 2014: 181). Studi dokumen dianggap menjadi metode 

pelengkap dalam penelitian kualitatif, hal ini terjadi karena pada awalnya 

studi dokumen ini tidak begitu diperhatikan, namun kemudian studi 

dokumen menjadi salah satu bagian yang penting dan tidak dapat 

terpisahkan dalam metodologi penelitian kualitatif (Nilamsari, 2014: 178). 

Sugiyono dalam Nilamsari (2014: 179) mendefinisikan studi dokumen 

sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa studi 

dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan menghimpun 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai pelengkap dari penelitian 

kualitatif yang kemudian dapat dianalisis.   

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan memahami fenomena 

penerapan smart city di Indonesia dengan mengambil dua lokasi studi yakni 
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Kota Bandung dan Kota Surabaya. Pemahaman fenomena melalui studi 

dokumen dilakukan dengan mengambil data kemudian menganalisis data 

dari buku, jurnal, artikel, video, dan dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan penelitian.  

Terdapat lima tahap dalam mengoleksi data sekunder yang meliputi: grand 

tour; debriefing; mini tour; coding dan external audit.   

1.9.2.1 Grand Tour 

Grand tour merupakan observasi awal yang dilakukan peneliti agar 

ditemukannya benang merah dalam penelitian dan selanjutnya dapat 

dilakukan mini tour (Setiohastorahmanto dkk, 2018: 81). Menurut Devista 

(2007: 96), grand tour merupakan observasi atau pengamatan yang 

dilakukan secara umum dan kemudian dapat dilakukan tahapan mini tour.  

Grand tour dilakukan peneliti dengan mengumpulkan informasi-informasi 

terkait penerapan smart city di kedua lokasi studi agar dapat mengetahui 

gambaran umum dari objek penelitian yang akan dilakukan, sehingga 

didapatkan informasi secara luas dan mendalam. Dalam tahapan grand tour 

juga dilakukannya triangulasi yaitu usaha pengecekan dan/atau 

membandingkan data dan fakta yang didapat peneliti dengan metode, 

waktu, dan sumber dari sudut pandang yang berbeda untuk menunjukkan 

validitas serta meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta 

yang dimiliki.   

1.9.2.2 Debriefing 

Debriefing adalah proses mengelompokkan informasi-informasi yang 

didapat dari grand tour ke dalam tema-tema tertentu (Setianingrum, 2018). 

Proses pengelompokkan juga dilakukan dengan mendialogkan kembali 

informasi-informasi yang didapat. Dari keseluruhan informasi-informasi 

yang didapat, terdapat informasi yang termasuk kedalam lebih dari satu 

tema. Meskipun terdapat informasi yang termasuk kedalam lebih dari satu 

tema, namun tetap dikelompokkan. Hasil dari pengelompokkan informasi-

informasi ini, akan didapat sejumlah tema yang kemudian dapat dilaporkan 

kepada pembimbing atau dilakukannya external audit. 
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1.9.2.3 Mini Tour 

Mini tour merupakan tahapan selanjutnya setelah grand tour, yang mana 

sifatnya lebih terfokus dalam memperoleh data yang lebih terperinci atau 

lebih dalam (Devista, 2007: 96). Mini tour disebut juga dengan observasi 

mendalam yang dilakukan untuk memperdalam hasil temuan awal 

(Setiohastorahmanto dkk, 2018: 81). Sama halnya dengan grand tour, 

dalam tahapan mini tour peneliti juga melakukan triangulasi.  

1.9.2.4 Coding 

Coding atau pengkodean merupakan suatu upaya untuk memberikan kode 

pada data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Saldana 

dalam Mahpur (2017: 2) mendefinisikan coding sebagai berikut. 

 

“…Cara mendapatkan kata atau frasa yang menentukan adanya fakta 

psikologi yang menonjol, menangkap esensi fakta, atau menandai atribut 

psikologi yang muncul kuat dari sejumlah kumpulan bahasa atau verbal.” 

Pada kutipan tersebut, Saldana mendefinisikan coding sebagai cara 

memberikan tanda pada fakta yang kuat dari sejumlah kumpulan bahasa. 

Mahpur (2017: 2-3) menjelaskan bahwa setiap data yang diperoleh terlebih 

dahulu diubah menjadi berbentuk teks atau tulisan yang disebut dengan 

“verbatim”. Pengubahan data menjadi teks atau kalimat dibutuhkan karena 

data dapat berupa wawancara, observasi, partisipan, jurnal, literatur, 

dokumen, artefak, fotografi, video, website, korespondensi e-mail, dan 

sebagainya (Mahpur, 2017: 2). Data yang telah diubah menjadi teks tersebut 

kemudian diberikan kode untuk setiap jenis datanya (Mahpur, 2017: 3). 

Dalam hal ini, coding menjadi suatu upaya untuk memberikan tanda berupa 

kode kepada setiap jenis data yang diperoleh.  

1.9.2.5 External Audit 

Eksternal didefinisikan sebagai hal-hal yang menyangkut bagian luar 

(Setiawan, 2019). Eksternal dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

pemeriksaan data yang dilakukan oleh pihak luar. Sehingga, external audit 
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merupakan suatu tahapan pemeriksaan terhadap data-data temuan untuk 

memastikan kepadatan dan kedalaman data yang telah dilakukan. 

Pemeriksaan kepadatan dan kedalaman data dalam penelitian ini dilakukan 

oleh dosen pembimbing.  

1.9.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dilakukan adalah metode analisis induksi. 

Metode analisis induksi dilakukan dengan tiga cara yakni: kategorisasi; 

abstraksi; dan reduksi eidetic.  

1. Kategorisasi 

Kategorisasi merupakan upaya memilah-milah tiap satuan ke dalam 

bagian-bagian yang punya kesamaan, kemudian setiap kategori diberi 

nama yang disebut label (Wulan, 2015). Kategorisasi dilakukan dengan 

mengumpulkan unit-unit informasi dari berbagai sumber yang 

kemudian dipilah-pilah, apabila terdapat unit informasi yang memiliki 

kesamaan atau berkaitan maka akan menjadi satu kategorisasi, namun 

apabila berbeda maka akan menjadi kategori yang baru. Kategori-

kategori akan muncul melalui proses pencarian yang berulang dan hasil 

perbandingan dengan kategori yang lain (Sundusiah, 2010). 

2. Abstraksi 

Proses abstraksi merupakan proses pengkodean tema-tema dengan 

memberi nama pada setiap tema (Setianingrum, 2018). Proses abstraksi 

dilakukan bersamaan dengan proses kategorisasi. Sehingga, abstraksi 

merupakan proses penamaan atau pelabelan dari keseluruhan unit-unit 

informasi yang telah dikelompokkan menjadi satu kategori dan 

membentuk suatu konsep dan grand konsep.  

3. Reduksi Eidetic 

Forman dan Damschroder (2008: 48) menyatakan bahwa,  

 

“It constitutes the heart of the content analysis process and supplies 

rigor to the process.” 
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Menurut Forman dan Damschroder (2008: 48) pada kutipan tersebut 

bahwa reduksi merupakan inti dari proses content analysis dan reduksi 

memberikan ketelitian dalam proses tersebut. Terdapat tiga tujuan 

dilakukannya reduksi menurut Forman dan Damschroder (2008: 48), 

yakni: (a) mengurangi banyaknya data mentah agar di dapat data yang 

dibutuhkan yang sesuai dengan penelitian dan dapat menjawab 

pertanyaan penelitian tersebut; (b) memecah data menjadi tema yang 

lebih mudah dikelola dan segmen yang tematik; serta (c) 

mengorganisasikan data menjadi kategori yang dapat menjawab 

pertanyaan penelitian. Reduksi eiditic merupakan proses yang dilakukan 

untuk menajamkan data yang dimiliki. Reduksi eidetic dilakukan 

dengan mencari keterhubungan antar unit-unit informasi. 

Reduksi data juga didefinisikan sebagai proses mengumpulkan, 

menggolongkan, mengarahkan, mengklasifikasikan, dan 

mengorganisasi data dengan cara tertentu sehingga dapat menemukan 

fakta yang dicari. Meskipun fakta telah ditemukan, namun data tetap 

harus diseleksi agar mendapatkan data yang tepat (Miles dan Huberman 

dalam Hasanah, 2016: 28). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

reduksi data dengan mengurangi data yang memiliki keterhubungan.  

 

GAMBAR 1.2 BAGAN ANALISIS DAN HASIL ANALISIS 
Sumber: Analisis, 2020 



25 

 

 

 

1.9.4 Profil Pustaka 

Peneliti menggunakan data sekunder yakni studi-studi dokumen sebagai 

data dalam penelitian. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan peneliti 

memiliki kriteria tersendiri dalam menjawab penelitian ini. Berikut kriteria 

pustaka yang dibutuhkan.   

1. Smart City  

Penelitian ini berbicara mengenai fenomena yang sedang terjadi dan 

berkembang saat ini di Indonesia, yaitu konsep terkait smart city. Dalam 

menunjang penelitian ini, peneliti membutuhkan pustaka-pustaka dan 

penelitian-penelitian terdahulu mengenai penerapan smart city. Pustaka 

terkait smart city dibutuhkan untuk menambah pengetahuan dan 

pemahaman peneliti serta batasan-batasan terkait smart city itu sendiri 

serta kaitannya dengan perencanaan wilayah dan kota.   

2. Kebijakan-Kebijakan dan Program-Program Smart City di Kota 

Bandung dan Kota Surabaya 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua lokasi studi yakni Kota 

Bandung dan Kota Surabaya. Pustaka-pustaka yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini haruslah pustaka-pustaka yang mengangkat kedua lokasi 

studi tersebut. Dalam konteks konsep smart city, peneliti membutuhkan 

pustaka-pustaka atau penelitian-penelitian terdahulu yang menjelaskan 

kebijakan-kebijakan dan program-program yang diterapkan di kedua 

lokasi studi. Pustaka-pustaka terkait kebijakan dan program ini 

dibutuhkan peneliti karena peneliti perlu mengetahui kebijakan-

kebijakan dan program-program apa yang telah diterapkan di kedua 

lokasi dalam mewujudkan smart city, serta kendala-kendala dalam 

penerapannya.  

3. Pustaka-Pustaka Lainnya yang Berhubungan 

Pustaka-pustaka lainnya yaitu pustaka-pustaka yang dapat mendukung 

dan berhubungan dengan temuan-temuan yang telah ditemukan. 

Contohnya yaitu pustaka-pustaka yang menjelaskan jaringan koneksi 
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yang baik dan tepat untuk digunakan dalam mewujudkan smart city. 

Pustaka-pustaka lainnya inilah yang dapat dijadikan sebagai penguat 

argumentasi dari temuan-temuan yang telah ditemukan sebelumnya. 

1.9.5 Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan hingga akhirnya ditemukan 

jawaban dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian dilakukan mulai dari 

pengumpulan data, analisis data, hingga didapatnya konsep atau teori. Berikut 

diagram tahapan penelitian.  

 

GAMBAR 1.3 TAHAPAN PENELITIAN 
Sumber: Hasil Olahan, 2019 

Dari keseluruhan tahap penelitian di atas, peneliti telah melakukan tahapan yang 

dimulai dari tahapan koleksi data, analisis induksi, hingga menghasilkan tiga 

konsep dan satu grand konsep yang kemudian dapat disimpulkannya keseluruhan 

hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Berikut akan dijelaskan setiap tahapan 

yang telah dilaksanakan oleh peneliti.  
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1.9.5.1 Grand Tour 

Tahapan grand tour, sebagai observasi awal peneliti untuk mengetahui 

gambaran umum smart city dari kedua lokasi studi. Dalam tahapan grand 

tour peneliti mengumpulkan berbagai informasi, sehingga didapat informasi 

yang luas serta mendalam. Pengumpulan informasi dilakukan dengan 

mencari sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya pustaka terkait smart city 

di Kota Bandung dan Kota Surabaya. Dari keseluruhan informasi yang 

didapat, peneliti menemukan keunikan-keunikan penerapan smart city di 

kedua lokasi studi yang kemudian didapatnya persamaan dan perbedaan 

dalam penerapannya.   

Dari hasil pengumpulan informasi, peneliti mendapatkan benang merah 

dalam penelitian. Kemudian, informasi dari kedua lokasi studi ditemukan 

kesamaan yang selanjutnya dapat disatukan dalam satu tema dan bahkan 

beberapa tema serta dapat didialogkan atau dilakukannya tahap debriefing.   

1.9.5.2 Debriefing 

Dalam tahapan debriefing, peneliti mengelompokkan informasi-informasi 

yang didapat pada tahap grand tour menjadi suatu tema kemudian 

mendialogkan hasil temuan-temuan dari informasi yang telah dikumpulkan. 

Pendialogkan hasil temuan dilakukan untuk menceritakan kembali hasil 

temuan dan benang merah dari berbagai informasi yang didapat melalui 

tahapan grand tour.  

Proses pengelompokkan dilakukan dengan mengelompokkan beberapa 

informasi yang memiliki kesamaan dan keterkaitan kemudian dijadikan ke 

dalam satu tema. Dalam satu tema juga harus didialogkan kembali hasil dari 

temuan-temuan dan keterkaitannya, sehingga menjadi satu rangkaian cerita. 

Dari hasil tahapan debriefing, peneliti telah mendapatkan 21 tema yang juga 

merupakan hasil dari mini tour.  

Terbentuknya tema-tema yang didapat oleh peneliti kemudian dilaporkan 

kepada pembimbing untuk dilakukannya external audit. Pelaporan hasil 

tahapan debriefing melalui external audit dilakukan untuk mengecek 
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kembali hasil pengelompokkan tema-tema kemudian persetujuan dari 

pembimbing untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu mini tour.   

1.9.5.3 Mini Tour 

Dalam tahapan mini tour, peneliti mendalami hasil temuan awal yang 

disebut dengan observasi mendalam. Pada tahapan ini, peneliti lebih 

memperdalam lagi hasil-hasil temuan sehingga lebih terperinci. Misal yaitu, 

pada hasil temuan awal yaitu pada tahapan grand tour, peneliti menemukan 

bahwa Kota Bandung memiliki permasalahan dalam hal kabel jaringan 

(koneksi). Dari hasil temuan awal ini, peneliti melakukan observasi lebih 

mendalam lagi yaitu dengan mencari informasi lebih dalam terkait model 

kabel yang digunakan serta mencari informasi terkait kabel jaringan yang 

baik untuk digunakan dalam mengoptimalkan penerapan smart city. Maka 

dari itu, tahapan mini tour dilakukan untuk memperdalam hasil temuan awal 

pada tahapan grand tour sebelumnya.  

Selain untuk memperkaya atau mendalami hasil temuan dari observasi awal 

atau grand tour, tahapan mini tour juga dilakukan untuk mendalami 

informasi-informasi lainnya yang dapat dijadikan tema-tema baru. Dalam 

hal ini, memperdalam informasi-informasi lainnya dapat memunculkan dua 

hal yakni informasi baru yang didapat memiliki keterkaitan dengan 

informasi sebelumnya dan/atau informasi baru yang didapat akan dijadikan 

sebagai tema baru. Maka dari itu, dalam tahapan mini tour inilah mendalami 

hasil temuan melalui pustaka-pustaka lainnya dapat memengaruhi hasil 

temuan sebelumnya untuk diperkuat ataupun dapat menambah tema baru. 

Selain memperdalam hingga mendapatkan tema baru, dalam 

pelaksanaannya peneliti memutuskan untuk menghilangkan lokasi studi 

Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan, pada proses mini tour data-data 

mengenai Provinsi DKI Jakarta sudah tidak padat lagi dan tidak terjadinya 

perkembangan data seperti Kota Bandung dan Kota Surabaya. Sehingga, 

tidak ada data dari Provinsi DKI Jakarta yang dapat memberikan ciri khas 

smart citynya dan juga menunjukkan tidak adanya perkembangan yang 

dapat dibandingkan. Maka dari itu, lokasi studi penelitian kemudian hanya 

berfokus kepada Kota Bandung dan Kota Surabaya. Pada tahap ini juga, 
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kejenuhan data mulai didapat ketika data yang diperoleh memiliki kesamaan 

informasi yang itu-itu saja.   

1.9.5.4 Coding 

Coding atau pengkodean dilakukan untuk memberikan tanda berupa kode 

pada data-data yang diperoleh selama proses koleksi data. Coding terlebih 

dahulu dilakukan dengan mengubah setiap jenis data menjadi suatu teks 

atau kalimat yang disebut dengan “verbatim”. Setelah data diubah menjadi 

suatu teks, kemudian data-data diberi kode. Dalam penelitian ini, 

pengubahan data menjadi teks atau kalimat dilakukan pada data-data yang 

bersumber dari video. Coding dalam penelitian ini dilakukan dengan 

memberikan kode pada setiap data yang diperoleh dari berbagai sumber. 

Misal pada dokumen Materplan Bandung Smart City diperolehnya dua data, 

maka dokumen tersebut diberikan kode misal MBSC. Kemudian data-data 

yang diperoleh pada dokumen tersebut diberikan penomoran, misal data 

pertama berbicara “Visi Bandung Smart City yaitu Kota Bandung menjadi 

lebih efisien, lebih nyaman ditempati, dan pembangunan lebih 

berkelanjutan untuk terwujudnya Kota Bandung Bermartabat (Bandung 

Dignified City)”, data tersebut kemudian diberi nomor satu sehingga 

menjadi MBSC 1 yang bermakna dokumen MBSC data nomor satu. 

Kemudian data yang kedua misal berbicara “Dalam Masterplan Bandung 

Smart City terdapat Roadmap Bandung Smart City”, data tersebut kemudian 

diberi nomor dua dan menjadi MBSC 2 yang bermakna dokumen MBSC 

data nomor dua.  

Untuk lebih memperjelas proses metode koleksi data, berikut gambar 

langkah-langkah koleksi data yang dilakukan peneliti. Pada proses koleksi 

data inilah yang kemudian membentuk tema-tema empiris.  
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GAMBAR 1.4 PROSES KOLEKSI DATA 
Sumber: Olah Pustaka, 2020
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1.9.5.5 Analisis Induksi 

Pada tahapan analisis, analisis dilakukan dengan analisis induksi. Analisis 

induksi dilakukan melalui tiga cara yaitu kategorisasi, abstraksi, dan reduksi 

eidetic. Proses analisis induksi dalam penelitian ini dilakukan sebanyak dua 

kali yaitu menganalisis tema-tema empiris menjadi konsep dan 

menganalisis konsep menjadi grand konsep. Berikut penjelasan ketiga cara 

analisis induksi.  

1. Kategorisasi 

Kategorisasi merupakan proses mengumpulkan kembali unit-unit 

informasi yang kemudian dipilah-pilah untuk menjadi suatu konsep 

bahkan teori. Pada tahapan analisis, setelah dilakukannya pengumpulan 

data melalui tahapan grand tour, debriefing, dan mini tour, peneliti akan 

melakukan analisis melalui cara kategorisasi dengan mengkategorikan 

kembali unit-unit informasi menjadi suatu konsep yang telah didapat 

dari tahapan akhir koleksi data yaitu mini tour. Unit-unit informasi dapat 

dikelompokkan ke dalam satu konsep ataupun lebih konsep. Sehingga, 

di dalam konsep-konsep yang terbentuk bisa saja terdapat dua atau lebih 

unit informasi yang sama.  

Dalam penelitian ini, kategorisasi dilakukan dengan mengkategorikan 

unit-unit informasi yang terdapat dalam tema-tema empiris yang 

memiliki kesamaan, kemudian dapat didialogkan kembali menjadi suatu 

temuan berupa konsep. Sebagai gambaran ditunjukkan pada gambar 1.5.     

2. Abstraksi 

Proses abstraksi merupakan proses yang dilakukan dengan memberikan 

penamaan konsep-konsep dari unit-unit informasi yang didapat dan 

dikelompokkan. Sehingga, dalam hal ini proses abstraksi bekerja 

bersamaan dengan proses kategorisasi.  

Proses abstraksi dilakukan dengan memberikan penamaan konsep-

konsep yang sesuai dengan unit-unit informasi yang saling berkaitan. 

Penamaan konsep-konsep yang dilakukan juga harus memiliki unsur 
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kenetralan. Dari konsep-konsep yang telah terbentuk, kemudian proses 

abstraksi masih terus berjalan karena konsep-konsep yang terbentuk tadi 

nantinya akan dikelompokkan kembali menjadi suatu grand konsep 

bahkan teori. Proses penamaan konsep tersebut disebut dengan 

abstraksi. Proses abstraksi akan terus berlangsung hingga terbentuknya 

suatu teori dalam penelitian. Pada penelitian ini, proses abstraksi 

berlangsung pada penemuan konsep dan berhenti pada penemuan grand 

konsep. Untuk proses pelaksanaan abtraksi dapat dilihat pada gambar 

1.5. 

3. Reduksi Eidetic  

Reduksi eidetic merupakan suatu proses mereduksi data berdasarkan 

keterhubungan unit-unit informasi yang didapat. Keterhubungan unit-

unit informasi pada tahapan koleksi data ini yang kemudian dapat 

dijadikan suatu konsep. Kemudian setelah terbentuknya konsep-konsep, 

peneliti akan mencari keterhubungan informasi dari setiap konsep-

konsep yang terbentuk yang kemudian dapat menjadi suatu grand 

konsep bahkan teori. Proses keterhubungan dari informasi-informasi ini 

yang kemudian dijadikan satu kesatuan yang disebut dengan proses 

reduksi eidetic.   

Berikut gambar ilustrasi proses analisis induksi yang dilakukan. Ilustrasi 

diberikan untuk mempermudah pemahaman dalam pelaksanaan analisis 

induksi. 
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GAMBAR 1.5 ILUSTRASI PROSES ANALISIS INDUKSI 
Sumber: Olah Pustaka, 2020
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1.9.5.6 Kesimpulan 

Dalam tahapan kesimpulan, peneliti akan menyimpulkan hasil temuan dari 

keseluruhan tahapan penelitian yang telah dilakukan. Hasil analisis yang 

didapat peneliti sebelumnya akan disimpulkan untuk menyederhanakan hasil 

temuan. Sehingga, kesimpulan dilakukan untuk menyederhanakan kembali 

hasil temuan yang didapat oleh peneliti dari keseluruhan proses penelitian yang 

dilakukan.  

1.9.5.7 External Audit 

External audit pada dasarnya dilakukan di setiap tahapan penelitian. External 

audit dilakukan melalui proses pendampingan pihak luar kepada peneliti agar 

hasil penelitian yaitu data-data yang didapat peneliti tetap memenuhi kriteria 

kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Setianingrum, 2018). 

Sehingga, external audit dilakukan selain untuk membantu peneliti untuk 

memastikan kepadatan dan kedalaman data juga agar hasil penelitian memiliki 

kualitas yang baik.  

Dari keseluruhan tahapan penelitian mulai dari koleksi data hingga analisis, 

peneliti telah melakukan tahapan external audit bersama dengan pembimbing. 

External audit dilakukan dengan mengelompokkan unit-unit informasi serta 

penamaan tema pada tahap debriefing oleh pembimbing. Selanjutnya, external 

audit dilakukan bersama dengan peneliti lainnya oleh pembimbing dengan 

peran pembimbing memberikan arahan dan pemahaman terkait cara 

mengelompokkan unit-unit informasi serta penamaan tema. Pembimbing juga 

mengarahkan untuk memperdalam unit-unit informasi melalui tahapan mini 

tour. Sehingga, peneliti lebih memperdalam lagi unit-unit informasi serta 

peneliti memahami cara penamaan tema dari unit-unit informasi yang didapat. 

External audit juga dilakukan oleh pembimbing dengan memberikan arahan 

kepada peneliti untuk memperoleh dan menggunakan data yang valid seperti 

berlangganan koran Kompas Id dan mengizinkan peneliti menggunakan data 
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komunikasi berupa video youtube asalkan berasal dari sumber yang resmi 

seperti youtube milik Nekropolis, Humas Kota Surabaya, Dinas Perhubungan 

Kota Surabaya, dan Bandung Smart City. Setelah external audit pada tahapan 

koleksi data, external audit juga dilakukan pada tahapan analisis data dengan 

melakukan pendampingan kepada peneliti untuk memastikan kekuatan 

argumentasi dari konsep-konsep dan grand konsep yang terbentuk. Selain itu, 

pembimbing juga membantu peneliti dalam membentuk pola pikir hingga 

ditemukannya temuan-temuan berupa grand konsep. 

1.10 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam laporan tugas akhir ini mencakup.  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini peneliti menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan 

penelitian, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup, originalitas penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II penelitian ini merupakan landasan teori penelitian untuk menjelaskan definisi 

smart city dalam konteks Perencanaan Ruang, dan smart city di Indonesia sebagai 

acuan dalam penelitian. Pada bab ini juga terdapat kisi-kisi teori yang digunakan untuk 

membatasi pengertian dari landasan teori.    

BAB III GAMBARAN WILAYAH STUDI 

Pada bab ini, peneliti menjelaskan gambaran umum wilayah penelitian mencakup 

deliniasi wilayah, dan penerapan konsep smart city di Kota Bandung dan Kota 

Surabaya.  

BAB IV ANALISIS 
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Dalam bab analisis ini, peneliti menguraikan hasil pencarian dan mendalami data yang 

masuk ke dalam tema-tema empiris yang kemudian dianalisis. Hasil analisis dalam 

penelitian ini menghasilkan tiga konsep dan satu grand konsep.  

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab kesimpulan dan rekomendasi, peneliti menyimpulkan hasil temuan yang 

didapat agar menjadi lebih ringkas. Selain itu, dalam bab ini peneliti juga memberikan 

rekomendasi, menjabarkan keterbatasan selama penelitian berlangsung, dan pemberian 

saran bagi studi selanjutnya. 


