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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

kerangka acuan yang mendasari terhadap pemilihan tema penelitian dengan adanya 

urgensi yang dapat menguatkan penelitian sehingga penting untuk dilaksanakan. 

Kerangka acuan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.  

 

1.1 Latar Belakang 

 Smart City merupakan sebuah kota yang dapat mengontrol dan 

mengintegrasikan setiap infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi, jaringan 

air bersih, jaringan energi, jaringan telekomunikasi dan sebagainya yang mampu 

mengoptimalkan sumber daya, merencanakan kegiatan pemeliharaan, dan 

memperhatikan aspek keamanan serta terus berusaha untuk memberikan pelayanan 

maksimal kepada masyarakat (Hall dalam Berardi dkk, 2012). Kemudian Schafer 

(2011), menambahkan bahwa sebuah kota dikatakan Smart ketika sumber daya 

manusia dan sosial saling berinteraksi dengan infrastruktur dan teknologi untuk 

menciptakan pertumbuhan ekonomi kota dengan lingkungan yang layak huni. 

Senada dengan pendapat diatas, Firmansyah dkk (2019), menjelaskan bahwa Smart 

City ialah sebuah kota yang mampu menangani persamalahan kota dan 

memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga terciptanya kualitas hidup yang 

berkelanjutan. Sementara itu, menurut Dameri (2014), Smart City merupakan suatu 

area geografis, dimana TIK (teknologi informasi dan komunikasi), logistik, 

produksi energi, pengelolaan kota dan lain sebagainya saling bersinergi dalam 

memberikan pelayanan untuk masyarakat. Berdasarkan pengertian dari para ahli 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Smart City merupakan sebuah kota atau area 

geografis yang dapat mengintegrasikan infrastruktur dan teknologi sehingga 

menciptakan pertumbuhan ekonomi kota yang optimal dengan lingkungan yang 

layak huni dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.  

Dalam pengembangan Smart City, menurut Cisco (2011), harus memiliki 

visi utama untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan target lainnya 

ialah efisiensi dalam operasional serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. 
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Kemudian, Dardak (2016), menambahkan bahwa tujuan dari pengembangan Smart 

City ada dua hal yaitu untuk melayani sistem secara internal dengan menciptakan 

ruang perkotaan yang berkualitas untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat 

yang berkelanjutan dan secara eksternal dengan menciptakan daerah yang lebih 

berdaya saing, produktif dan efisien sehingga membentuk jejaring perkotaan yang 

saling terkoneksi. Smart City bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang 

lebih efektif dan efisien melalui inovasi teknologi (Novianti, 2016). Tujuan 

pengembangan Smart City yaitu untuk menciptakan ruang perkotaan yang 

berkelanjutan dan menciptakan kota yang mampu menangani permasalahan 

perkotannya.  

Permasalahan perkotaan yang umum terjadi ialah pertumbuhan penduduk 

yang relatif cepat menimbulkan berbagai permasalahan kota, seperti penurunan 

kualitas pelayanan publik, berkurangnya ketersediaan lahan pemukiman, 

kemacetan di jalan raya, kesulitan mendapatkan tempat parkir, membengkaknya 

tingkat konsumsi energi, penumpukan sampah, peningkatan angka kriminal, dan 

masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lain, masyarakat yang semakin modern dan 

mapan, memiliki ekspektasi, seperti lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang 

nyaman, adanya area publik yang memadai, serta kemudahan mengurus segala 

bentuk pelayanan publik. Serta proses globalisasi dan integrasi juga yang menuntun 

kota untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saingnya untuk 

meningkatkan sumber daya investasi guna mendorong pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan. Dari permasalahan tersebut, muncul konsep kota cerdas. Pada tahun 

2011 kemunculan dan perkembangan pesar revolusi 4.0 telah mendorong 

perkembangan teknologi ke arah berbagai aspek (Choongik dkk, 2017). Indonesia 

sendiri untuk mengatasi permasalahan kota ada beberapa kota besar yang sudah 

mengimplementasikan konsep Smart City seperti Banda Aceh, Bandung, Bogor, 

Balikpapan, Depok, Jakarta, Makasar dan sebagainya. 

Sebagai ibu kota negara dan salah satu kota metropolitan di Indonesia, DKI 

Jakarta merupakan kota yang memiliki kerumitan dan masalah tersendiri. Dengan 

jumlah penduduk yang besar dan beragam, terhubung dengan daerah-daerah 

pendukung dan menjadi pusat urbanisasi serta pusat pertumbuhan ekonomi 

(Fadhila, 2016). Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui pembangunan, 
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pengembangan dan pengelolaan kota secara cerdas dengan dukungan teknologi dan 

partisipasi dari masyarakat perkotaan itu sendiri yang selanjutnya disebut kota 

cerdas atau Smart City (Djunaedi dkk, 2018). Jakarta sudah seharusnya melakukan 

perubahan untuk dapat mengelola asetnya dengan lebih baik dan mampu 

menghadapi kompleksitas kota metropolitan lainnya secara lebih baik, sigap, efektif 

dan efisien.  

Smart City di Jakarta didasarkan dari program dan misi Gubernur dan Wakil 

Gubernur DKI Jakarta yang termuat dalam RPJMD 2013-2017. Setelah itu, 

Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur Jakarta No. 280 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta Smart City. Upaya 

tersebut dilakukan DKI Jakarta sebagai Provinsi yang melaksanakan pemerintahan 

yang baik, maka konsep Smart City diperkenalkan dan dipakai dalam melaksanakan 

pengelolaan pemerintahan yang baik. Alasan munculnya konsep Smart City di DKI 

Jakarta adalah sebagai terobosan program untuk membuat Jakarta lebih baik dan 

inovatif.  

Berdasarkan situs SmartCity.jakarta.go.id, Jakarta Smart City (JSC) 

merupakan pengaplikasian konsep Smart City yang mengoptimalkan penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung Jakarta 4.0 dimana 

dalam hal tersebut kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu 

kunci keberhasilan. Program yang diangkat dalam JSC meliputi 6 dimensi yang 

saling terkait yaitu Smart Living, Smart Mobility, Smart Government, Smart 

Environment, Smart Economy, dan Smart People yang kemudian terjemahkan 

menjadi 25 subkategori dan 108 penentu yang terkait. Beberapa program Jakarta 

Smart City adalah kolaborasi Jakarta, Jakarta Smart City Portal, Kawal Anggaran 

dan lain sebagainya.  

 Kolaborasi Jakarta merupakan salah satu program JSC dimana pemerintah 

dan sektor privat bekerja sama untuk memecahkan permasalahan dan memperbaiki 

Jakarta. Dalam pelaksanaannya Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan 8 

startup yaitu Nodeflux, Botika, Duit Hape, Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee dan 

Bukalapak. Kemudian untuk program yang selanjutnya ialah Jakarta Smart City 

Portal merupakan sebuah portal berbasis peta yang akan menampilkan seluruh data 

yang telah dikumpulkan dari berbagai dinas yang ada di DKI Jakarta. Tidak hanya 
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itu, Jakarta Smart City mengembangkan program Kawal Anggaran, dimana dalam 

program tersebut implementasi dari transparansi pemerintah DKI Jakarta dengan 

membuka akses terkait rincian APBD DKI Jakarta untuk masyarakat. Hanya saja 

dalam pengimplementasiannya tidak berjalan dengan maksimal.  

 Menurut Kurnia (2020), perkembangan Provinsi DKI Jakarta menuju Smart 

City merupakan proses panjang yang terdiri dari empat tahap pembangunan dari 

tahun 2003 hingga tahun 2018. Keempat tahap tersebut yaitu: tahap 1 e-

Government tahun 2003-2007, tahap 2 Open Data Government tahun 2008-2012, 

tahap 3 fondasi Smart City tahun 2013- bulan mei 2015 dan tahap 4 implementasi 

Smart City bulan juni 2015-2018. Kurnia (2020), menambahkan bahwa dalam 

mengimplementasikan Smart City, Provinsi DKI Jakarta memiliki perbedaan 

dengan kota/daerah lainnya di Indonesia khususnya kelembagaan yang mengelola 

ekosistem Smart City. Melalui kelembagaan tersebut pembangunan Smart City 

menjadi terfokus yang didukung dengan adanya kolaborasi antara aparatur sipil 

negara dan tenaga ahli dari generasi muda yang melahirkan berbagai inovasi. 

Dalam pembangunan Smart City dibutuhkan kelenturan untuk mencapai akselerasi 

pembangunan, karena perkembangan teknologi dan masyarakat sangat dinamis 

maka bentuk birokrasi lama yang kaku dan berhierarki akan sulit untuk 

mengimbangi kedinamisan tersebut (Kurnia, 2020). Sehingga dapat menghambat 

pembangunan Smart City. 

Nam dan Pardo (2011), menjelaskan bahwa faktor pendukung dan 

perkembangan Smart City ada tiga yaitu faktor teknologi, institusional, dan faktor 

manusia. Dalam pengimplementasiannya di DKI Jakarta, Menurut Lail (2017), 

faktor penghambat Smart City di Jakarta terdiri dari dua faktor. Faktor pertama ialah 

kurangnya partisipasi masyarakat yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi 

mengenai Smart City serta,  Kurnia (2020), menambahkan bahwa partisipasi 

masyarakat DKI Jakarta dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat terkait program 

pemerintah (Jakarta Smart City) akan berganti atau terhenti ketika terjadinya 

pergantian kepemimpinan, faktor selanjutnya adalah masih rendahnya mentalitas 

penyedia layanan yang bisa saja akan menganggu perkembangan kebijakan Jakarta 

Smart City, dalam pengimplementasian kebijakan yang baik harus diikuti juga 

dengan kemampuan organisasi dan sumberdaya manusia yang berkualitas juga.  
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Kurnia (2020), Konsep yang dituangkan dalam program Jakarta Smart City 

merupakan program solutif untuk menyelesaikan permasalahan perkotaan di DKI 

Jakarta. Namun demikian salah satu cara untuk dapat merubah pola pikir 

masyarakat, maka perlu mengetahui pendapat (persepsi) masyarakat mengenai 

program Jakarta Smart City serta bagaimana konsep Smart City yang dapat 

diterapkan di DKI Jakarta. 

Adapun pada tahun 2017 terdapat penelitian yang telah membahas  

mengenai implementasi kebijakan Smart City di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian 

tersebut membahas implementasi Jakarta Smart City dari pandangan Pemerintah 

DKI Jakarta. Dalam pengimplementasian konsep Smart City di DKI Jakarta, Untuk 

merumuskan arahan pengembangan Smart City dalam hal ini partisipasi masyarakat 

terlibat dalam memanfaatakan program Jakarta Smart City, maka persepsi 

masyarakat diperlukan untuk memberikan penilaian atau menginterpretasikan 

program Jakarta Smart City.  Permasalahan pada pengimplementasian program 

Jakarta Smart City yang mendasari penelitian ini. Penelitian ini untuk 

mengidentifikasi optimalisasi program Jakarta Smart City dalam mendukung 

Jakarta 4.0.  

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

 Dalam pengimplementasian kebijakan Smart City ada beberapa hal penting 

yang menjadi tantangan (Utomo, 2016). Bach (2019), menambahkan bahwa yang 

menjadi penghambat dalam implementasi Smart City ialah dari aspek manajerial 

dan organisasi dan partisipasi masyarakat. Dalam membangun Smart City 

membutuhkan kepemimpinan dengan visi dan tekad yang tinggi, tidak hanya dari 

para pemimpin pemerintahan tetapi juga dari pihak lainnya seperti pebisnis, 

organisasi sosial dan masyarakatnya sendiri. Sumber daya manusia merupakan 

bagian terpenting dari dinamika Smart City. Pembangunan kota pintar didasari atas 

kombinasi cerdas antara masyarakat dan sikap yang mampu beradaptasi untuk 

berwawasan kedepan. Menurut Lee (2014), masyarakat yang cerdas tidak hanya 

dikategorikan berdasarkan tingkat pendidikan tetapi juga tingkat interaksi sosialnya 

selain konsep kehidupan pribadi yang terkait dengan isu-isu dunia luar.   
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 Pengimplementasian konsep Smart City di DKI Jakarta sendiri belum 

sepenuhnya optimal. Pengimplementasian Jakarta Smart City terhambat oleh 

dokumen perencanaan yang belum tersusun dan tersedia untuk memayungi dan 

melegitimasinya (Lail, 2017) serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam 

memanfaatkan program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah DKI 

Jakarta. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa masih kurangnya sosialisasi terkait 

program Jakarta Smart City dan juga faktor politik yang menyebabkan kurangnya 

partisipasi masyarakat. Serta menurut Lail (2017), kualitas aplikasi yang kurang 

stabil juga membuat minimnya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan 

aplikasi tersebut. Maka perlu untuk mengetahui pendapat (persepsi) masyarakat 

terkait program Jakarta Smart City dan konsep yang dapat diterapkan di DKI 

Jakarta. Akan tetapi jika Smart City dapat di implementasikan dengan baik, maka 

akan terwujudnya kota dengan pengembangan infrastruktur bersama yang dapat 

digunakan sepenuhnya oleh lintas sektor, serta memungkinkan berbagi informasi 

data antara masyarakat, pebisnis, dan pemerintah, dan mendukung kebutuhan kota 

saat ini (Mattoni, 2015). Kota-kota yang sukses mengembangkan kota pintar seperti 

Barcelona, London dan sebagainya merupakan kota dengan perkembangan sosio-

ekonomi yang tinggi, dan infrastruktur serta modernisasi saat ini berkembang 

menuju keberlanjutan (Dennis, 2012). Sebagian besar pengembangan Smart City 

ini terkonsentrasi di negara-negara Eropa karena dukungan pemerintahnya 

berorientasi pada tujuan anti-perubahan iklim (Maria, 2012) . Selain itu, Eropa juga 

menerapkan TIK ke berbagai sektor kehidupan, sehingga lebih mudah dan layak 

untuk menyebarkan dan menghubungkan sektor-sektor tersebut Kurangnya 

partisipasi masyarakat dalam pengimplementasian konsep Smart City, menjadi 

menarik untuk diteliti mengingat belum adanya konsep yang jelas mengenai Smart 

City di berbagai kota, khususnya pada kota yang berstatus ibu kota negara di 

Indonesia. Sehingga pertanyaan dalam penelitian ini ialah “Bagaimana Arahan 

Optimalisasi Program Jakarta Smart City Berdasarkan Persepsi Masyarakat 

Menuju Jakarta 4.0?”.  
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1.3 Tujuan dan Sasaran 

 Adapun tujuan yang didasarkan pada permasalahan ini untuk 

mengidentifikasi arahan optimalisasi program Jakarta Smart City sehingga menjadi 

bahan pertimbangan guna merumuskan arahan optimalisasi program Jakarta Smart 

City tersebut. Untuk itu tujuan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu dapat 

Mengkaji Arahan Optimalisasi Program Jakarta Smart City Berdasarkan 

Persepsi Masyarakat Menuju Jakarta 4.0.  Untuk mencapai tujuan tersebut, 

penelitian ini memiliki sasaran yaitu:  

1. Mengidentifikasi kualitas Program Jakarta Smart City berdasarkan persepsi 

masyarakat.  

2. Merumuskan arahan optimalisasi program Jakarta Smart City. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini dapat dibedakan ke dalam dua bagian manfaat. 

Penelitian ini memiliki manfaat akademisi dan manfaat praktisi. Penjelasan rinci 

akan dijabarkan sebagai berikut:  

Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu dalam melakukan penilaian terkait program Smart City, serta 

memberikan wawasan dalam bidang perencanaan wilayah dan kota terkait 

optimalisasi. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu literatur 

kajian terkait optimalisasi program Smart City.  

 

Manfaat Praktis 

Bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah DKI Jakarta yang terlibat 

dalam pengembangan Smart City. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan rumusan maupun kajian dalam perencanaan suatu program 

dalam pengimplementasian Smart City. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi 

masukan untuk peningkatkan optimalisasi program Jakarta Smart City untuk 

memenuhi kebutuhan dalam keberlangsungan kota. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Lingkup penelitian ini merupakan batasan-batasan pembahasan yang akan 

dikaji. Dimana dalam lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu ruang lingkup 

wilayah dan ruang lingkup substansi. Untuk uraiannya sebagai berikut: 

 

Ruang Lingkup Substansi 

 Ruang lingkup substansi pada penelitian ini ialah yang berkaitan dengan 

optimalisasi dan merumuskan. Secara spesifik, materi dibatasi berdasarkan sasaran 

pada penelitian ini. Menurut Nam & Pardo (2011), faktor perkembangan Smart City 

terbagi menjadi tiga yaitu Teknologi, Pemerintahan dan Masyarakat. Optimalisasi 

implementasi progam Smart City dalam penelitian ini berlandaskan dari faktor 

persepsi masyarakat. Menurut Boedjo dalam Hatiningtyas (2005), menjelaskan 

bahwa persepsi masyarakat merupakan pengamatan suatu makna yang dilakukan 

secara langsung dilandasi adanya informasi dan lingkungan. Jakarta Smart City 

merupakan salah satu program yang menjadi upaya untuk menyelesaikan 

permasalahan perkotaan di Jakarta.  Munculnya program Jakarta Smart City 

menuntut Jakarta untuk lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi yang terintegrasi di semua sektor publik agar 

terwujudnya Jakarta 4.0. Menurut Griffinger dkk (2007), Smart City merupakan 

sebuah kota yang memiliki kinerja yang baik dengan pandangan untuk masa depan 

yang kuat yang dituangkan dalam enam karakteristik (Economy, People, 

governance, Mobility, Environment, dan Living) yang dikombinasikan dengan 

cerdas dan aktivitas warga menjadi penentu keberhasilan. Oleh karena itu persepsi 

masyarakat menjadi lingkup dalam penelitian ini.  

 

Ruang Lingkup Wilayah 

Lingkup wilayah pada penelitian ini yaitu Provinsi DKI Jakarta yang 

mengembangkan program Jakarta Smart City. Adapaun peta wilayah studi dari 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:
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Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021 

Gambar 1.1 Peta Administrasi DKI Jakarta 
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1.6 Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan langkah dan prosedur yang akan dilakukan 

dalam penelitian. Metode penelitian merupakan suatu teknik untuk mempelajari 

dan meneliti suatu fenomena atau kejadian yang menjadi objek penelitian. Pada 

penelitian ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional, metode pengumpulan data, dan teknik analisis. Berikut ini 

merupakan uraian singkat mengenai metode penelitian tentang Studi Arahan 

Optimalisasi Program Jakarta Smart City Berdasarkan Persepsi Masyarakat Menuju 

Jakarta 4.0. 

 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian arahan optimalisasi program Jakarta 

Smart City yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dimana 

pengambilan lokasi tersebut berdasarkan kondisi eksisting pada rendahnya tingkat 

partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program Jakarta Smart City. Untuk 

mengidentifikasi bagaimana merumuskan strategi optimalisasi program Smart City 

di Provinsi DKI Jakarta menuju Jakarta 4.0 yang dapat dijadikan sebagai kajian 

dalam perencanaan suatu program dalam pengimplementasian Smart City. Selain 

itu juga dapat menjadi alat untuk mengkaji arahan optimalisasi pengembangan 

program publik untuk memenuhi kebutuhan dalam keberlangsungan kota. Dalam 

pengamatan dilapangan, peneliti akan mengamati partipasi masyarakat terhadap 

program Jakarta Smart City. Dengan berdasarkan ketentuan atau peraturan yang 

berlaku serta teori yang didapat. Penelitian ini akan menggali data yang 

menjelaskan karakteristik dengan menggali fenomena dan data yang terjadi di 

lapangan untuk dikaji dalam menemukan suatu kesimpulan.  

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan 

deduktif. Menurut Zainuddin (2018), Pendekatan deduktif adalah pendekatan 

terhadap teori, kasus dan studi literatur yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian kuantitatif dan 

akan diperkuat secara kualitatif, sehingga penguatan hasil analisis yang ditemukan 

pada hasil analisis kuantitatif yang sudah di crosscheck, dapat diolah dan 

dimatangkan analisisnya dengan kualitatif. Penelitian kuantitatif yaitu metode-
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metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar 

variabel. Variabel-variabel ini diukur dengan instrumen-instrumen penelitian, 

sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-

prosedur statistika. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu metode-metode untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang – oleh sejumlah individu atau 

sekelompok orang- dianggap berasa dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses 

penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik 

dari data partisipan, mengalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus 

ketema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2010).  

 

1.6.2 Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan elemen yang akan diteliti dalam suatu 

penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah program 

Jakarta Smart City sebagai fokus dan Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian 

ini.  

 

1.6.3 Definisi Operasional 

 Definisi Operasional berisikan penjelasan terkait substansi materi yang 

berkaitan dalam penelitian ini. Fungsi dari definisi operasional ialah untuk 

memudahkan pemahaman terkait substansi dalam penelitian ini. Istilah dasar yang 

terkait dengan penelitian ini yaitu: 

1. Smart City  

Smart City merupakan kota atau area geografis yang memiliki kinerja baik 

dalam menyelesaikan permasalahan perkotaan dan juga berpandangan untuk 

masa depan yang kuat dituangkan dalam enam karakteristik (Government, 

Economy, Environment, Living, People, Mobility) yang dikombinasikan dengan 

cerdas dan aktivitas warga menjadi faktor penentu keberhasilan. 

2. Jakarta Smart City merupakan pengintegrasian teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) untuk mengetahui, memahami, dan mengontrol berbagai 

sumber daya kota dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat 

memaksimalkan pelayanan publik, menyediakan solusi untuk masalah, dan 
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mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan dituangkan kedalam 

enam karakteristik (Government, Economy, Environment, Living, People, 

Mobility) yang dikombinasikan dengan cerdas dan aktivitas warga menjadi 

faktor penentu keberhasilan. 

3. Smart Government mengintegrasikan teknologi, informasi dan komunikasi 

(TIK) dalam keterbukaan data, serta kebijakan dari sisi supply dan demand. 

Pengimplementasiannya dapat berupa penyediaan portal pelayanan publik, 

portal penyedia data, penyediaan ruang untuk menyampaikan aspirasi 

masyarakat.  

4. Smart Economy merupakan penerapan teknologi, informasi dan komunikasi 

(TIK) dalam kegiatan kewirausahaan dan inovasi, produktifitas masyarakat. 

Implementasi Smart Economy salah satunya dalam pengembangan UMKM 

yang bekerja sama dengan startup ternama seperti Tokopedia, Shopee, Duit 

Hape dan sebagainya.   

5. Smart Environment mengintegrasikan teknologi, informasi dan komunikas 

(TIK) dalam perencanaan pembangunan kota yang ramah lingkungan, energi 

yang ramah lingkungan, dan bangunan yang ramah lingkungan. 

Implementasinya monitoring kualitas udara secara digital, penggunaan energi 

ramah lingkungan dalam penyediaan sarana dan prasarana publik.  

6. Smart Living pendekatan dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan 

komunikasi (TIK) dengan menciptakan kehidupan yang bahagia, aman dan 

sehat dengan berbagai program seperti penyediaan ruang ramah anak, layanan 

kesehatan, dan berbagai layanan informasi lainnya.  

7. Smart People berfokus kepada pendekatan teknologi, informasi dan komunikasi 

(TIK) dengan pembelajaran seumur hidup, kemajemukan sosial dan etnis, 

fleksibilitas, kreativitas, keterbukaan, dan partisipasi dalam kehidupan publik. 

Pengimplementasiannya dapat berupa penyediaan ruang publik, 

mengintegrasikan kartu tanda penduduk dengan berbagai sektor, digitalisasi 

pendidikan.  

8. Smart Mobility dalam penelitian ini mengintegrasikan teknologi, informasi dan 

komunikasi (TIK) dengan sarana, manajemen, pembayaran mobilitas dengan 

sasaran pengelolaan lalu lintas secara real time, pengelolaan sarana angkutan 
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penumpang, pengelolaan tempat parkir mobil, pengelolaan armada, aplikasi 

pelacakan angkutan penumpang, layanan car sharing, layanan bike sharing.  

 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data berisikan teknik yang digunakan untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data 

merupakan faktor penting untuk memperoleh data-data terkait dengan tujuan 

penelitian.  

 

A. Jenis Data 

 Dalam teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan 

data sekunder yang dijabarkan sebagai berikut : 

1. Teknik Pengumpulan Data Primer 

 Dalam penelitian ini data primer dibutuhkan untuk melakukan proses 

analisis untuk menjawab semua pertanyaan dalam mencapai tujuan dari penelitian 

ini. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung saat 

peneliti berada di lapangan. Data primer ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

data yang tidak dapat ditemukan pada data sekunder. Tingkat objektif penelitian 

menjadi dasar dalam pengumpulan data primer ini yang diharapkan mampu 

menghasilakan output penelitian yang akurat dan sesuai data atau kondisi rill 

dilapangan. Kebutuhan data primer dapat diperoleh melalui cara berikut ini: 

a. Kuesioner 

 Kuesioner atau angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data 

secara tidak langsung, artinya peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan 

responden. Bentuk pertanyaan dari kuesioner bermacam-macam, yaitu pertanyaan 

terbuka, pertanyaan berstuktur, dan pertanyaan tertutup (Creswell, 2007). 

Kuesioner dalam penelitian ini berupa kuesioner online dengan menggunakan 

platform Jotform. Platform tersebut dipilih dalam penelitian ini karena memiliki 

tampilan yang interaktif yang diharapkan mampu menarik perhatian responden 

dalam mengisi kuesioner tersebut. Kuesioner digunakan apabila responden 

dianggap mampu menjawab pertanyaan secara mandiri, sehingga tidak memerlukan 

bantuan peneliti. Kuesioner digunakan bila peneliti masih memegang peran dalam 
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memandu responden saat memberikan jawaban. Dalam penelitian ini kuesioner 

digunakan untuk mendapatkan persepsi masyarakat terkait program Jakarta Smart 

City yang dapat membantu dalam analisis terkait implementasi program dan 

rekomendasi.  

 

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak 

langsung melainkan dikumpulkan dari data-data berbagai sumber dan instansi 

terkait dengan kebutuhan data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini data 

sekunder yang dibutuhkan berasal dari dokumen Pemerintah DKI Jakarta. Data-

data yang dihimpun dalam penelitian ini berupa data yang memiliki keterkaitan 

dengan program Jakarta Smart City. Data-data tersebut nantinya diolah dan 

dianalisis sesuai kebutuhan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini 

dibutuhkan dalam penyusunan gambaran umum dan juga untuk menambahkan 

informasi yang tidak didapatkan dari pengumpulan data secara primer dalam 

analisis mengenai Jakarta Smart City. Berikut cara dalam memperoleh data 

sekunder ini : 

a. Kajian Literatur 

 Kajian literatur merupakan teknik pengumpulan data berupa landasan 

teoritik yang dapat digunakan sebagai pedoman sumber hipotesis, Teori merupakan 

salah satu unsur terpenting sebagai landasan dalam melakukan suatu kegiatan dan 

mampu menjelaskan fenomena penelitian. Dalam penelitian kualitatif teori 

berkaitan dengan seperangkat data yang berasal dari hasil proses pengujian empiris 

(Moleong, 2013). Kajian literatur merupakan suatu cara yang dilakukan dengan 

penggunaan dokumen terdahulu untuk memperoleh data yang digunakan untuk 

kegiatan penelitian yang sedang dilakukan. Kajian literatur digunakan untuk 

memperoleh dasar teori yang akan digunakan dan untuk mendukung analisis yang 

didapat dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, majalah, internet, surat kabar dan 

sumber-sumber lainnya. Pada penelitian ini kajian literatur yang dibutuhkan terkait 

definisi Smart City, karakteristik Smart City dan preseden negara/kota yang telah 

menerapkan konsep Smart City.  
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b. Kajian Dokumen 

 Kajian Dokumen dalam penelitian ini dengan mengkaji berbagai data yang 

bersumber dari Regulasi, RPJMD, RKPD, LKPJ, Profil dan Kegiatan, website dan 

media sosial yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan data penelitian. 

Keseluruhan kajian dokumen yang dikumpulkan memiliki hubungan dengan tema 

utama yaitu Smart City.  

 

A. Kebutuhan Data 

 Berdasarkan sasaran yang telah disusun, untuk mendapatkan hasil yang 

diharapkan berikut penjabaran kebutuhan data yang digunakan dalam penelitian ini. 
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Tabel I.1 Kebutuhan Data 

 

No Sasaran Variabel 

Jenis Data 
Teknik Pengumpulan 

Data 
Data Sumber Data 

Instrumen 

Penelitian 
Primer Sekunder 

Studi 

Literatur 
Kuesioner 

1 

Mengidentifikasi 

implementasi 

program Jakartja 

Smart City 

Berdasarkan 

persepsi 

masyarakat 

Smart Government 

Smart Economy 

Smart Environment 

Smart Living 

Smart People 

Smart Mobility 

V     V 

1. Penggunaan 

Program JSC 

2. Penilaian 

program JSC 

3. Rekomendasi 

pengembanga

n program JSC 

Kuesioner Laptop 

2 

Merumuskan 

arahan optimalisasi 

program Jakarta 

Smart City 

  V V   

1. Benchmark 

Smart City 

2. Program 

eksisting 

1. Studi 

Literatur 

2. Kuesioner 

1. Laptop 

2. Alat tulis 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021
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1.6.5 Uji Instrumen Penelitian 

A. Validitas isi 

 Validitas isi merupakan validitas yang melihat dari segi isi tes itu sendiri 

sebagai alat pengukur. Menurut Sekaran (2006) dalam Sudaryono (2012) 

menyebutkan bahwa validitas isi memastikan bahwa pengukuran memasukkan 

sekumpulan butir yang memadai dan mewakili yang mengungkap konsep. Validitas 

isi (content validity) termasuk kategori validitas logis yang merupakan pengujian 

instrumen penelitan berlandaskan teori dan ketentuan yang ada dengan pengujian 

dilakukan oleh pertimbangan ahli (expert judgment). Dalam pengujian validitas 

setiap butir soal, skor-skor yang ada pada butir soal dikorelasikan dengan skor total. 

Adapun rumus yang digunakan untuk mencari koefisien korelasi validitas melalui 

teknik korelasi Product Moment Pearson : 

 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥)−(∑ 𝑦)

√{𝑁 ∑ 𝑥2− (∑ 𝑥)
2

} {𝑁 ∑ 𝑦2− (∑ 𝑦)
2

} 
             (1) 

 

Keterangan  

rxy : Koefisien korelasi antara skor butir soal (x) dan total skor (y) 

N : banyak subjek 

X : Skor butir soal atau skor item pernyataan/pertanyaan 

Y : Total skor 

 

B. Reliabilitas 

 Relibilitas adalah derajat konsistensi instrumen yang bersangkutan. 

Reliabilitas berkenaan dengan pertanyaan, apakah suatu instrumen dapat dipercaya 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Suatu instrumen dapat dikatakan 

reliabel jika selalu memberikan hasil yang sama jika diujikan pada kelompok yang 

sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda (Sudaryono, 2012).  

 Tinggi rendahnya derajat reliabilitas suatu instrumen ditentukan oleh nilai 

koefisien korelasi antara butir soal atau item pernyataan/pertanyaan dalam 

instrumen tersebut yang dinotasikan dengan r. Adapun rumus yang digunakan 

untuk menentukan reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha Cronbach 

sebagai berikut 
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𝑟 = (
𝑛

𝑛−1
) . (1 −

∑ 𝜎𝑡
2

𝜎𝑡
2 )               (2) 

Keterangan  

r : Koefisien reliabilitas 

n : Banyaknya butir soal 

∑ 𝜎𝑡
2 : Jumlah varians skor tiap soal 

𝜎𝑡
2 : Varians total 

 

 Jika alpha > 0.90 maka reliabilitas sempurna. Jika alpha antara 0.70 – 0.90 

maka reliabilitas tinggi. Jika alpha 0.50 – 0.70 maka reliabilitas moderat. Jika alpha 

< 0.50 maka reliabilitas rendah. Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa 

item tidak reliabel. 

 

1.6.6 Teknik Analisis Data 

 Metode analisis ini berguna untuk merepresentasikan seluruh data yang 

berkaitan dengan arahan optimalisasi program Smart City guna meningkatkan 

optimalisasi Smart City yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Metode 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi, analisis 

inferensial dan analisis deskriptif dengan penjabaran dari hasil kajian dokumen dan 

literatur serta kuesioner yang telah disusun. Penjelasan dari masing-masing analisis 

akan dijabarkan dibagi berdasarkan sasaran dalam penelitian ini sebagai berikut:  

 

Sasaran 1: Mengidentifikasi kualitas Program Jakarta Smart City 

berdasarkan persepsi masyarakat 

Untuk menjawab sasaran yang kedua dalam penelitian ini digunakan 

analisis inferensial. Analisis ini digunakan untuk mengolah data dari hasil kuesioner 

terkait program Jakarta Smart City. Menurut Sudaryono (2012), Analisis inferensial 

merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengolah data sampel dan 

hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial cocok digunakan bila 

sampel yang diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel 

dilakukan secara random (Sanjaya, 2010). Pada penelitian ini digunakan analisis 

statistik inferensial non parametris. Inferensial non parametris merupakan prosedur 

statistik yang tidak bergantung pada asumsi-asumsi yang khusus. Data yang didapat 
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dari kuesioner berskala likert maka teknik analisis untuk menjawab sasaran ini yaitu 

analisis inferensial non parametrik dilakukan tes uji median.  

 

Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui penilaian terhadap 

program jakarta Smart City. Jika syarat uji asumsi analisis diterima maka 

selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji median. Pengujian 

hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunkana statistik uji 

median.  

Hipotesis dalam penelitian ini terdapat persoalan yaitu : 

Ho = Penilaian Program Jakarta Smart City mempunyai median (titik tengah) yang 

sama 

Ha = Penilaian Program Jakarta Smart City mempunyai median (titik tengah) yang 

tidak sama atau  

H0: Mx = My 

H1: Mx ≠ My 

Pada penelitian ini tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95 persen 

atau (1-α) = 0,95 maka tingkat signifikansinya adalah 5 persen (α=0,05).  

 

Sasaran 2: Merumuskan arahan optimalisasi program Jakarta Smart City 

 Untuk menjawab sasaran yang kedua dalam penelitian ini digunakan 

analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan 

arahan/rekomendasi untuk optimalisasi program Jakarta Smart City.  Menurut 

Sudaryono (2012), Analisis deskriptif merupakan teknik analisis yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara menjelaskan atau menggambarkan data yang 

sudah terkumpul. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara 

sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan menjelaskan secara 

sistematis fakta dan karakteristik objek penelitian yang diteliti secara tepat. 

Creswell (2014), menambahkan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode 

penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa 

adanya. Analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan atau 

menggambarkan hasil dari pengumpulan data. Analisis deskriptif digunakan untuk 
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menjawab sasaran ketiga. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan 

arahan/rekomendasi yang didapat dalam penelitian ini yang berlandaskan dari hasil 

sasaran pertama. Data yang digunakan pada sasaran ketiga yaitu hasil dari kedua 

sasaran sebelumnya. Kemudian data yang didapatkan dari hasil sasaran tersebut 

diambil kesimpulan dan disajikan dalam bentuk tabel serta dilakukan penjelasan 

dengan memberi informasi program Jakarta Smart City dengan arahan 

optimalisasinya.  

 Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2015). 

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan menerus. 

Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan 

rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Tiga jenis kegiatan utama 

analisis data merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak 

diantara empat “sumbu” kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya 

bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan 

kesimpulan untuk lebih memperjelas alur kegiatan analisis data penelitian tersebut.  

1. Reduksi data  

 Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk mereduksi 

dan merangkum hasil-hasil penelitian dengan menitikberatkan pada hal-hal yang 

dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah 

pemahaman terhadap data yang telah terkumpul sehingga data yang direduksi 

memberikan gambaran lebih rinci.  

2. Display data  

 Display data adalah data-data hasil penelitian yang sudah tersusun secara 

terperinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh. Data yang 

terkumpul secara terperinci dan menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya 

untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya disusun dalam 

bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian diperoleh.  
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3. Kesimpulan / Verifikasi  

 Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk 

memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data 

dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam 

bentuk unifikasi dan kategorisasi data. Demikian prosedur pengolahan data dan 

yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini, dengan tahap-tahap ini 

diharapkan dapat memperoleh data yang memenuhi kriteria keabsahan suatu 

penelitian.
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Kerangka Analisis 

 

INPUT PROSES

Persepsi masyarakat berupa 

penggunaan, penilaian dan 

rekomendasi program Jakarta 

Smart City

Benchmark Smart City dari 

beberapa preseden

Mengidentifikasi kualitas Program Jakarta Smart City berdasarkan 

persepsi masyarakat

Merumuskan arahan  optimalisasi program Jakarta Smart City 

(Analisis Deskriptif Kualitatif)

OUTPUT

Arahan  optimalisasi program 

Jakarta Smart City

Kesimpulan

Kualitas  progam Jakarta Smart City berdasarkan 

persepsi masyarakat

 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021 

Gambar 1.2 Kerangka Analisis 
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1.6.7 Teknik Sampling Data 

 Salah satu langkah penting dalam proses pengumpulan data ialah 

menentukan dan menemukan orang atau lokasi yang akan di pelajari sesuai dengan 

fokus penelitian. Dalam penentuan hal tersebut diperlukan strategi dalam penentuan 

sampling. Menurut Santoso (2005), populasi merupakan keseluruhan atau 

himpunan objek dengan ciri yang sama. Sedangkan menurut Sugiyono (2012), 

sampel merupakan bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi yang diambil dengan berdasarkan prosedur tertentu yang dapat 

mewakili populasinya. Pengambilan sampel dari populasi dilakukan karena peneliti 

tidak mempelajari seluruh yang ada di populasi dan terdapat keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu. Hal yang dapat dipelajari dari sampel maka akan menjadi 

kesimpulan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

benar-benar mempresentasikan populasi (Sugiyono, 2012). 

 Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah warga DKI Jakarta pada tahun 

2020 yaitu sebanyak 10.557.810 jiwa. Dalam penelitian ini penulis mempersempit 

populasi dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan 

teknik Slovin (Sugiyono, 2011). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik probability sampling. Teknik probability sampling merupakan 

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sudaryono, 2012). Metode 

penarikan sampel yang digunakan adalah sampel acak sederhana (simple random 

sampling). Pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik insindental, seperti 

yang dikemukakan Sugiyono (2011), bahwa sampling insindental adalah penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insindental 

bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang 

orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai suber data. Adapun penelitian ini 

menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus 

representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun 

tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan 

perhitungan sederhana.perhitungannya sebagai berikut: 
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𝑛 =  
𝑁

1+𝑁 (𝑒)2   (3) 

 

Keterangan : 

n = Ukuran sampel/jumlah responden 

N = ukuran populasi 

E = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih 

bisa ditolerir; e = 0,07 (7%) 

 

𝑛 =  
𝑁

1+𝑁 (𝑒)2  =  
10.557.810

1+ 10.557.810 (0,07)2 = 204,07      (4) 

 

 Pemilihan sampel mempertimbangkan keterbatasan yang dimiliki peneliti 

dalam hal, dana, tenaga dan waktu sehingga peneliti menggunakan nilai e 7%. 

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang mejadi responden dalam penelitian ini 

dibulatkan menjadi 205 orang, hal dilakukan untuk mempermudah dalam 

pengolahan data dan untuk hasil pengujian yang lebih baik. Pendistribusian 

responden dibagi ke dalam tiap Kabupaten/Kota di DKI Jakarta dengan 

pertimbangan jumlah populasi tiap daerah. Oleh karena itu pendistribusian sampel 

sebagai berikut.  

Tabel I.2 Tabel Pendistribusian Sampel 

No Kota Jumlah Sampel 

1. Jakarta Pusat 16 

2 Jakarta Utara 36 

3 Jakarta Barat 49 

4 Jakarta Selatan 46 

5 Jakarta Timur 57 

6 Kepulauan Seribu 1 

Total 205 

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2021 
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1.6.8 Etika Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menjunjung tinggi terkait etika dalam 

penelitian. Pada penelitian ini menggunakan etika sebagaimana yang disampaikan 

oleh Loiselle dkk (2004) dalam Palestin (2007) sebagai berikut:  

 

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for human dignity)  

 Peneliti mempertimbangkan hak responden untuk mendapatkan informasi 

terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan memilih dan 

bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Beberapa tindakan 

yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia ialah 

peneliti menambahkan formulir terkait persetujuan responden.  

 

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (respect for privacy 

and confidentiality) 

 Pada dasarnya suatu penelitian akan memberikan akibat dari terbukanya 

informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi, sehingga peneliti 

memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. 

 

3. Keadilan dan inklusivitas (respect for justice and inclusiveness) 

 Penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, 

berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, 

kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. 

Menekankan kebijakan penelitian, membagikan keuntungan dan beban secara 

merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas 

masyarakat. Peneliti mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak subyek 

untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah 

berpartisipasi dalam penelitian. 

 

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (balancing 

harms and benefits) 

 Penelitian ini dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian guna 

mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian 
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dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (beneficence). Peneliti 

meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (nonmaleficence). 

 

1.7 Keaslian Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji arahan optimalisasi 

Jakarta Smart City yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelum 

dilakukan penelitian, terdapat penelitian yang hampir mirip namun memiliki 

perbedaan konsep, pada tabel dibawah menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu 

digunakan untuk membantu mencari variabel dan indikator pada penelitian. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat tabel I.3 sebagai berikut.  
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Tabel I.3 Keaslian Penelitian 

 
No Nama Peneliti Judul Lokasi Studi Fokus Metode Penelitian 

1 Khoa Hoang Viet Bach 

Towards Evaluation the 

Cornerstone of Smart City 

Development: Case Study 

in Dalat City, Vietnam 

Kota Dalat, 

Vietnam 

Membahas mengenai penilaian kemungkinan 

pembangunan Smart City melihat dengan 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

Metode yang digunakan 

adalah analisis SWOT 

2 Lutfianah Lail 

Implementasi kebijakan 

Smart City di Provinsi DKI 

Jakarta 
DKI Jakarta 

Mendeskripsikan dan menganalisis faktor 

pendukung dan penghambat dalam 

implementasi kebijakan Smart City di Provinsi 

DKI Jakarta.  

Metode analisis data model 

interaktid Milles, Huberman 

dan Saldana.  

3. Lina Asnamawati 

Strategi Implementasi 

Smart City Dalam Upaya 

Pemberdayaan Masyarakat 

Nelayan Kampung 

Sejahtera di Provinsi 

Bengkulu 

Bengkulu 

Menganalisis faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi dan menganalisis strategi 

implementasi Smart City dalam upaya 

pemberdayaan masyarakat 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif 

eksploratif 

4 Tommy Kurnia 

Tahapan Perkembangan 

Provinsi DKI Jakarta 

Menuju Jakarta Smart City DKI Jakarta 

Mendeskripsikan tahapana-tahapan 

pembangunan dalam perkembangan Provinsi 

DKI Jakarta menuju Smart City dan 

mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhinya 

Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis 

studi kasus berdasarkan 

deret waktu 
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No Nama Peneliti Judul Lokasi Studi Fokus Metode Penelitian 

5 Dhia Khalifa Rinjany 

Keberhasilan Program 

Jakarta Smart City 

menggunakan Tinajauan e-

readiness, Technology 

Readiness Index serta 

Unfied Theory of 

Acceptance and Use of 

Technology 

DKI Jakarta 

Mendeskripsikan kesiapan Jakarta Smart City 

dalam mengimplementasikan eGovernment 

pada pelayanan publik dan mendeskripsikan 

tingkat kesiapan dan penerimaan masyarakat 

terhadap pengaplikasian e-Government dalam 

aktivitas pelayanan publik yang diwujudkan 

melalui Jakarta Smart City. 

Metode penelitiannya 

menggunakan mix method 

6 Guntur Indryana 

Good Governance dan 

Kebijakan Publik (studi 

atas penerapan Jakarta 

Smart City Melalui 

Aplikasi Qlue Tahun 2016) 

DKI Jakarta 

Mengetahui tentang penerapan good 

governance dalam kebijakan Jakarta Smart City 

melalui aplikasi Qlue di tahun 2016 

Metode penelitiannya 

menggunakan metode 

kualitatif 

7 Gari Ekatama Bangun 

Implementasi Kebijakan 

Jakarta Smart City dalam 

Mewujudkan Mobilitas 

Cerdas 

DKI Jakarta 

Mengetahui bagaimana implementasi 

kebijakan Jakarta Smart City dalam 

mewujudkan mobilitas cerdas 

Metode penelitiannya 

menggunakan metode 

kualitatif 

8 Qadratunnada Fadhila 

DKI Jakarta Sebagai Kota 

Cerdas DKI Jakarta 

Mengetahui dampak dan perubahan yang 

terjadi di Provinsi DKI Jakarta akibat adanya 

pemanfaatan TIK dan Smart City 

Metode penelitiannya 

menggunakan metode studi 

literatur 



 

 

 

4
7
 

No Nama Peneliti Judul Lokasi Studi Fokus Metode Penelitian 

9 

Kurnia Novianti & 

Choerunnisa Noor 

Syahid 

Menuju Kota Cerdas: 

Pelajaran Dari Konsep 

Smart City yang diterapkan 

Jakarta dan Surabaya 

DKI Jakarta dan 

Kota Surabaya 

Menganalisis implementasi Smart City di 

Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surabaya 

Metode penelitiannya 

menggunakan metode 

kualitatif 

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2021 

 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya, yaitu peneliti akan mengkaji terkait arahan optimalisasi program 

Jakarta Smart City berdasarkan persepsi masyarakat. Dalam penerapannya terkait 6 elemen smart city yaitu smart government, smart 

economy, smart environment, smart living, smart people dan smart mobility (Griffinger, 2007).   Menurut Nam dan Pardo (2011), faktor 

keberhasilan pengembangan konsep smart city terbagi menjadi 3 faktor utama yaitu manusia, institusi dan teknologi, dalam penelitian ini 

berfokus kepada faktor teknologi yang berlandaskan berdasarkan persepsi masyarakat. 
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1.8 Kerangka Pemikiran 

 

Smart city menciptaka ruang kota yang 

berkelanjutan dan berdaya saing serta dapat 

menangani permasalahan perkotaan dengan 

efektif dan efisien yang didukung dengan 

faktor teknologi, institusional dan manusia

Jakarta Smart City (JSC) merupakan pengaplikasian konsep 

smart city yang mengoptimalkan penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK)  dengan kolaborasi antara 

pemerintah dan masyarakat  untuk menjadikan solusi 

penyelesaian masalah dan mendukung pembangunan 

berkelanjutan

Pengimplementasian program Jakarta Smart City 

belum sepenuhnya optimal, masih ada beberapa 

kekurangan terkait implementasi program Jakarta 

Smart City seperti minimnya partisipasi masyarakat. 

Bagaimana Arahan Optimalisasi Program Smart City Jakarta Menuju Jakarta 4.0 ?

Teridentifikasi Arahan Optimalisasi Program Jakarta Smart City Menuju Jakarta 4.0

Kesimpulan dan Rekomendasi

L
a

ta
r
 B

e
la

k
a

n
g

Pertanyaan 

Penelitian

Alat 

Analisis

Hasil Penelitian

Minimnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi dan pola 

pikir masyarakat, aplikasi yang kurang stabil. Oleh 

karena itu perlu mengetahui pendapat (persepsi) 

masyarakat terkait program JSC tersebut. 

Mengidentifikasi kualitas Program 

Jakarta Smart City berdasarkan 

persepsi masyarakat

Sasaran 

PenelitianMerumuskan arahan optimalisasi  

program Jakarta Smart city

Analisis Statistik 

Inferensial

Analisis Deskriptif 

Kualitatif

Kualitas  program Jakarta Smart 

City berdasarkan persepsi 

masyarakat

Arahan  optimalisasi program 

Jakarta Smart City 

 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021 

 

Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran 
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1.9 Sistematika Penulisan 

 Kerangka penulisan tugas akhir disusun untuk memberikan arahan dan 

gambaran mengenai hal-hal yang akan dibahas pada laporan tugas akhir. Substansi 

yang ada pada kerangka penulisan merupakan lanjutan dari proposal yang sudah 

dilengkapi dengan hasil analisis dan perolehan data setelah survey lapangan. 

Adapaun kerangka penulisan pada tugas akhir adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini berisikan hal-hal yang menjelaskan mengenai latar belakang rumusan 

masalah, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, keaslian 

penelitian, kerangka pemikiran, pendekatan penelitian, objek penelitian, definisi 

mengenai operasional, tahapan persiapan, teknik pengambilan data, teknik 

sampling data, teknik analisis data dan kerangka analisis.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan berisikan berbagai teori dan studi terdahulu yang berkaitan 

langsung dengan topik penelitian. Judul sub bab yang ada disesuaikan dengan topik 

penelitian.  

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum DKI Jakarta dan Jakarta Smart 

City.   

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini akan membahas terkait identifikasi program Jakarta Smart City, identifikasi 

implementasi program Jakarta Smart City, arahan optimalisasi implementasi 

program Jakarta Smart City menjawab sasaran dan pertanyaan penelitian.  

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan serta saran yang didapatkan dari 

hasil pengambilan data penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai 

arahan optimalisasi program Jakarta Smart City menuju Jakarta 4.0. 

DAFTAR PUSTAKA  

Memuat semua sumber pustaka yang dirujuk di dalam laporan penelitian  

LAMPIRAN  

Memuat semua dokumen atau bahan penunjang penulisan laporan penelitian. 

 



50 

 

 

 
 

(Halaman ini sengaja dikosongkan)  


