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1 BAB III 

GAMBARAN WILAYAH STUDI 
 

 

 

1.1 Gambaran Umum Kota Bandung 

1.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Bandung 

 

 

Sumber: Hasil Olahan, 2019 

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa 

Barat. Kota Bandung memiliki batas-batas yaitu pada bagian Utara 

berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, 

pada bagian Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung, dan 

pada bagian Barat berbatasan dengan Kota Cimahi. Kota Bandung memiliki 

luasan total sebesar 167.31 ha yang terdiri dari 30 kecamatan dan meliputi 

151 kelurahan (BPS Kota Bandung, 2018). Secara geografi, Kota Bandung 
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memiliki ketinggian 700 meter di atas permukaan laut (BPS Kota Bandung, 

2018).  

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2009-2029, Kota Bandung ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan 

Nasional (PKN) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani 

kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Kota 

Bandung berdasarkan RTRW Provinsi juga memiliki peran sebagai pusat 

koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. 

1.1.2 Penerapan Smart City Kota Bandung 

Penerapan smart city di Kota Bandung telah dilaksanakan sejak tahun 2013 

dan telah dilaksanakan melalui berbagai macam program untuk 

kemaslahatan masyakata Kota Bandung. Kerja sama yang dilakukan 

Pemerintah Kota Bandung dengan PT Telkom telah banyak menghasilkan 

program-program seperti SPGDT, e-Kelurahan, Pengadaan Wifi Gratis, dan 

Panic Button (Bahrutsawab, 2017: 3-4). SPGDT merupakan suatu sistem 

yang memberikan pelayanan kesehatan secara cepat ketika masyarakat 

berada dalam keadaan darurat, selain itu masyarakat Kota Bandung juga 

dapat mengakses ketersediaan ruangan kesehatan di setiap rumah sakit Kota 

Bandung dan informasi-informasi kesehatan hanya dengan menelpon 119 

(Bahrutsawab, 2017: 3). E-Kelurahan merupakan aplikasi yang disediakan 

Pemerintah Kota Bandung agar masyarakat mendapatkan pelayanan tanpa 

terhalangi oleh batasan waktu dan mendapatkan pelayanan berkas-berkas 

secara online (Bahrutsawab, 2017: 3-4).  Kota Bandung juga telah 

menyediakan wifi gratis di ruang-ruang publik yang dapat diakses oleh 

seluruh masyarakat Kota Bandung. Saat inipun, hampir seluruh kegiatan 

terutama informasi membutuhkan koneksi internet, sehingga Pemerintah 

Kota merasa perlu untuk memfasilitasi hal tersebut. Selanjutnya, terdapat 

panic button. Panic button menjadi salah satu layanan yang disediakan oleh 

BCC. Panic button merupakan aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah 

Kota Bandung kepada masyarakat Kota Bandung dalam rangka 

mewujudkan good governance yaitu pemerintah harus bisa melakukan 

pelayanan yang responsif (Bahrutsawab, 2017: 4). Panic button menjadi 
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suatu aplikasi solusi keamanan bagi masyarakat Kota Bandung ketika dalam 

kondisi darurat (BCC, 2019).   

Dalam penerapan konsep smart city, Pemerintah Kota Bandung terlebih 

dahulu membangun smart governance karena pemerintah sebagai 

implementator dalam smart city (Mursalim, 2017: 128). Maka dari itu, 

Pemerintah Kota Bandung membentuk suatu Dewan Smart City dan BCC. 

Meskipun begitu, Pemerintah Kota Bandung dalam penerapan smart city 

tidak hanya membangun smart government, Pemerintah Kota Bandung juga 

telah membangun dimensi lainnya seperti smart environment, smart people 

dan smart economy.  

Sebagai upaya pembangunan smart environment, Pemerintah Kota 

Bandung menyediakan beberapa program dalam memperbaiki kualitas 

lingkungan dalam mewujudkan smart environment. Forest Walk di 

Bandung sebagai suatu contoh pembangunan smart environment dengan 

tujuan untuk menjadikan Kota Bandung memiliki kualitas lingkungan yang 

baik. Menurut Ridwan Kamil, forest walk disediakan untuk memfasilitasi 

manusia agar dekat dengan alam tanpa merusaknya (Hartomo, 2018). 

Hadirnya forest walk juga menjadi suatu upaya Pemerintah Kota Bandung 

untuk menyelamatkan hutan kota di Bandung (Hartomo, 2018).   

Selain pembangunan smart environment, Pemerintah Kota Bandung juga 

meluncurkan program sebagai upaya pembangunan smart people. Bandung 

Creative Hub menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung dalam 

mewujudkan dan membangun smart people di Kota Bandung. Bandung 

Creative Hub menjadi wadah bagi masyarakat Kota Bandung untuk 

mengembangkan kreativitas, edukasi, dan laboratorium berbagai sektor 

industri kreatif (Hartomo, 2017). Salah satu upaya untuk membangun smart 

people di Kota Bandung juga ditunjukkan dengan adanya program Kolecer 

yang merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kolecer 

merupakan program layanan perpustakaan mini yang ditempatkan di ruang-

ruang publik. Kolecer memiliki manfaat bagi masyarakat Provinsi Jawa 

Barat termasuk didalamnya masyarakat Kota Bandung, hal ini dikarenakan 
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masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan buku-buku di ruang-ruang 

publik.  

Pembangunan smart economy juga telah dilaksanakan Pemerintah Kota 

Bandung. Salah satu contoh pembangunan smart economy yaitu, 

dibagikannya 1000 domain website atau situs gratis oleh Pemerintah Kota 

Bandung kepada pelaku UMKM (Hartomo, 2018). Pembagian 1000 domain 

gratis ini bertujuan untuk mendorong tumbuh kembangnya bisnis para 

pengusaha Kota Bandung (Hartomo, 2018). Selain pembagian 1000 domain 

website gratis, Pemerintah Kota Bandung juga mengeluarkan suatu aplikasi 

online bagi pelaku UMKM yaitu littlebandung.id. Aplikasi online ini 

menjadi suatu inovasi Pemerintah Kota Bandung agar pelaku UMKM dapat 

menemukan pasar dengan lebih mudah secara digital (Hartomo, 2018). 

Selain sebagai upaya meningkatkan perekonomian lokal, program-program 

dengan memfokuskan pada perekonomian lokal juga menjadi suatu bagian 

dalam pemberdayaan masyarakat.  

Kota Bandung sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia telah 

menerapkan konsep smart city mulai dari tahun 2013 hingga saat ini. 

Banyak program-program dengan konsep smart city yang telah diluncurkan 

dan membawa perubahan pada Kota Bandung. Salah satu contoh perubahan 

pada Kota Bandung yaitu masyarakat Kota Bandung yang lebih tertib 

terhadap lalu lintas, karena disetiap lampu merah di Kota Bandung telah 

dipasang CCTV dan langsung terhubung dengan BCC. Terhubungnya 

CCTV di setiap lampu merah dengan BCC menyebabkan para pengemudi 

untuk tertib terhadap lalu lintas, karena apabila pengemudi melanggar maka 

pihak dari BCC akan langsung mengumumkannya di lokasi kejadian 

melalui pengeras suara yang terpasang. Hal ini menjadikan Kota Bandung 

lebih tertib, aman, nyaman, dan menjadi suatu upaya edukasi kepada 

masyarakat agar lebih tertib, karena sejatinya hal tersebut adalah untuk 

keselamatan pengemudi. Sehingga, penerapan konsep smart city di Kota 

Bandung telah membawa perubahan kepada Kota Bandung dan menjadikan 

Kota Bandung lebih aman, nyaman, efektif, dan efisien dalam pengelolaan 

kotanya. 
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1.2 Gambaran Umum Kota Surabaya 

1.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Surabaya 

Gambaran umum wilayah Kota Surabaya dipetakan sebagai berikut. 

 

Sumber: Hasil Olahan, 2019 

Kota Surabaya memiliki batasan wilayah yaitu berbatasan dengan Selat 

Madura pada bagian Utara dan Timur, pada bagian Selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Sidoarjo, dan pada bagian Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Gresik. Kota Surabaya memiliki luas wilayah total kurang lebih 

326.81 ha yang terdiri dari 31 kecamatan dan 154 kelurahan (BPS Kota 

Surabaya, 2018). Secara geografi, Kota Surabaya merupakan daratan rendah 

dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut, sementara di bagian 

selatan memiliki ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut (BPS Kota 

Surabaya, 2018).  

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2011-2031, Kota Surabaya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan 
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Nasional (PKN). Penetapan Kota Surabaya sebagai PKN menunjukkan 

bahwa Kota Surabaya berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

internasional, nasional, atau beberapa provinsi. 

1.2.2 Penerapan Smart City Kota Surabaya 

Kota Surabaya sejak tahun 2003 hingga saat ini telah menerapkan konsep 

smart city dengan memfokuskan pada pembangunan e-government 

(Novianti dan Syahid, 2016: 92). Telah banyak program-program yang 

dicanangkan oleh Kota Surabaya untuk mengefisiensikan pelayanan 

Pemerintah Kota Surabaya kepada masayarakat Kota Surabaya. Terdapat 

beberapa program-program yang telah dilaksanakan dalam membangun e-

government yang meliputi e-controlling, e-budgeting, dan SSW. E-

Controlling merupakan suatu sistem yang menjembatani antara 

perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang ada di e-project planning dengan 

hasil pekerjaan yang diinput melalui sistem e-delivery (Pemerintah Kota 

Surabaya, 2013). Tujuan dari adanya e-controlling adalah agar 

terkontrolnya proses pelaksanaan pekerjaan di Kota Surabaya melalui 

monitoring dan evaluasi (Departemen Keuangan, 2017). E-Controlling 

diadakan untuk melakukan pengendalian, sehingga dapat diketahui 

kesesuaian dalam pengerjaan di Pemerintah Kota Surabaya. Apabila di 

dalam pengerjaan ditemukannya ketidaksesuaian, maka sistem e-

controlling juga menyediakan langkah-langkah dalam menemukan 

permasalahannya dan ditemukannya uraian permasalahan untuk kemudian 

dapat ditindaklanjuti (Kurniawan S., 2017). Sehingga, dengan adanya e-

controlling segala pekerjaan di Pemerintah Kota Surabaya dapat 

dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan yang direncanakan. 

Program e-government lainnya yaitu e-budgeting. E-Budgeting merupakan 

sistem penyusunan anggaran berbasis website untuk memfasilitasi proses 

penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), revisi, dan 

PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan) Pemerintah Kota Surabaya (Bagian 

Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya, 2019). 

Pembentukan sistem e-budgeting merupakan suatu langkah Pemerintah 

Kota Surabaya untuk menunjukkan transparansi anggaran. Pembentukan 



68 

 

sistem e-budgeting yang bersifat online adalah dengan tujuan agar dapat 

diakses dimanapun lokasinya, begitupun pada saat pembahasan dengan 

dewan. E-budgetting ini bukan hanya dapat diakses oleh dinas, melainkan 

juga oleh masyarakat jika ingin mengetahui kinerja pemerintah dan sirkulasi 

keuangan daerah (Khoirunnisak dkk, 2017: 250). Pelaksanaan e-budgeting 

menjadi suatu perwujudan Pemerintahan Kota Surabaya yang good 

governance. Dengan adanya e-budgeting, instansi-instansi Pemerintah Kota 

Surabaya dimudahkan dalam proses penyusunan APBD dan dapat 

meningkatkan kualitas APBD dari sisi kesesuaian dengan RPJMD, serta 

keakuratan nilai rekening dan akuntabilitas alokasi belanja (Khoirunnisak 

dkk, 2017: 250). Selain itu, transparansi menjadi suatu hal yang penting dan 

melalui sistem e-budgeting, transparansi anggaran dapat terlaksana dan 

masyarakat dapat bersama-sama melakukan pengawasan terhadap anggaran 

Pemerintah Kota Surabaya.   

Surabaya Single Window atau yang selanjutnya disingkat SSW merupakan 

suatu sistem perizinan secara online. Pembentukan SSW didasarkan pada 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik di Kota 

Surabaya. Berdasarkan landasan tersebut, maka dibentuknya SSW yang 

dapat mempermudah proses perizinan bagi warga Kota Surabaya ataupun 

warga asing yang ingin berinvestasi di Kota Surabaya (KPPOD, 2019).  

…SSW adalah sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu 

penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan 

informasi secara tunggal dan sinkron serta pembuatan keputusan sesuai 

dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah 

dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan (Sapoetro, 2018). 

Sehingga, SSW memberikan data dan informasi yang lengkap terkait 

perizinan dan non perizinan yang kemudian akan diberikan oleh SKPD yang 

berkaitan. Dalam website SSW telah terdapat informasi-informasi yang 

jelas dan lengkap meliputi panduan monitoring dan panduan cetak SK, di 

dalam website juga telah tertera data-data yang dibutuhkan dan informasi 
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dalam melakukan perizinan yang meliputi perizinan investasi paket, 

pendaftaran izin parsial mandiri, monitoring berkas SSW, verifikasi berkas 

SSW, bimbingan teknis SSW, dan contoh penyusunan dokumen. Sistem 

SSW menjadi salah satu penerapan e-government di Kota Surabaya dalam 

mewujudkan efisiensi pelayanan pemerintah, hal ini dapat dilihat dengan 

diberikannya kemudahan dalam pengurusan perizinan melalui sistem SSW.   

Tidak hanya melalui e-government, Kota Surabaya juga menerapkan konsep 

smart city melalui smart environment, smart people, smart economy, dan 

smart living. Melalui smart environment, penerapan smart city dilakukan 

dengan melaksanakan program yang salah satunya yaitu Solid Waste 

Transportation (SWAT). Pelaksanaan program SWAT dilatarbelakangi 

karena permasalahan persampahan di Kota Surabaya. Dalam mengatasi 

permasalahan persampahan, Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya 

dengan melakukan evaluasi dan optimalisasi kegiatan penanganan sampah 

teriutama dalam pengangkutan sampah, namun pengangkutan sampah tidak 

berjalan dengan lancar karena keterbatasan jumlah armada pengangkut 

sampah (DKP Kota Surabaya, 2016). Melihat hal tersebut, Pemerintah Kota 

Surabaya berinisiatif untuk membentuk SWAT yaitu suatu manajemen 

pengangkutan sampah secara online dan terintegrasi, sehingga 

memudahkan evaluasi. Dari adanya program SWAT ini, Pemerintah Kota 

Surabaya mendapatkan penghargaan pada tahun 2015. Sementara itu dalam 

membentuk smart people, Pemerintah Kota Surabaya membentuk suatu 

program inkubasi dan akselerasi perusahaan rintisan (startup) kreatif 

berbasis teknologi, yang memiliki misi agar anak muda Surabaya dapat 

meluncurkan bisnis atau produk berbasis teknologi yang berdampak positif 

dan memberikan nilai tambah kepada masyarakat, yang dikenal dengan 

program Start Surabaya (Arifia, 2015: 2). Melalui program Start Surabaya, 

anak muda di Kota Surabaya dapat meningkatkan kualitasnya dengan 

berinovasi dan berfikir secara kreatif. Selain sebagai program yang 

ditujukan untuk membangun smart people, program Start Surabaya juga 

menjadi suatu program yang dilakukan dalam membangun smart economy. 

Start Surabaya memiliki nilai tambah bagi masyarakat Kota Surabaya 
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karena kehadiran perusahaan-perusahaan yang diciptakan oleh anak muda 

Kota Surabaya itu sendiri dengan memanfaatkan teknologi.  

Dalam membangun smart living, Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan 

salah satunya yaitu program e-health. E-Health merupakan aplikasi yang 

dapat mempermudah masyarakat Kota Surabaya dalam mempersingkat 

antrean di puskesmas ataupun rumah sakit. Melalui aplikasi e-health, 

masyarakat Kota Surabaya tidak perlu lagi melakukan antrean yang panjang 

dan cukup dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi. Sehingga, dengan 

adanya e-health, pelayanan kesehatan dapat lebih efisien, pemrosesan 

berkas lebih cepat, dan lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi 

penggunaan kertas (JIPP Jatim, 2016).  

Telah banyak program-program yang dilaksanakan oleh Kota Surabaya 

dengan menerapkan konsep smart city. Program-program yang dilakukan 

oleh Kota Surabaya menggunakan konsep smart city adalah untuk 

mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Kota Surabaya dan juga untuk 

memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, serta pelaksanaan 

program-program dengan menggunakan konsep smart city telah membawa 

Kota Surabaya dengan begitu banyak prestasi. 

 


