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2. BAB II 

DASAR TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori teori yang berkaitan dengan 

kota cerdas, pembiayaan pembangunan, pembiayaan kota cerdas. Dasar teori ini 

berfungsi untuk memberi pengetahuan terkait teori teori yang berkaitan dengan 

penelitian tugas akhir ini.

2.1 Konsep Kota Cerdas

Konsep kota cerdas lahir dari semakin berkembangnya permasalahan di 

wilayah perkotaan. Kawasan perkotaan memainkan peranan penting dalam kehidupan 

sosial, lingkungan, budaya dan pertumbuhan ekonomi dunia (Mori & Christodoulou, 

2012). Laporan Perserikatan Bangsa Bangsa menyebutkan bahwa pada tahun 2008

terdapat lebih dari 50 persen penduduk dunia yang tinggal di perkotaan, yang akan 

mencapai puncaknya di angka 70 persen pada tahun 2050 dengan menggonsumsi 60

hingga 80 persen produksi energi dunia. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah 

bersama dengan segenap elemen masyarakat untuk mencari alternatif penyelesaian 

masalah tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi,

banyak peneliti yang mencoba memanfaatkannya untuk menyelesaikan masalah 

perkotaan. Jamaknya pemanfaatan teknologi inilah yang secara tidak langsung 

membentuk suatu konsep baru untuk menyelesaikan permasalahan perkotaan yang 

(Albino et al., 2015).

Belum ada definisi pasti tentang kota cerdas yang diterima oleh semua 

kalangan peneliti . A. Cocchia dalam Paola & Rosenthal-

Sabroux (2014) menyebutkan kondisi tersebut disebabkan oleh beragamnya arti 
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yang dipahami oleh para peneliti. Pemerintah cenderung memandang konsep 

kota cerdas untuk menyusun kebijakan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan

(Ballas, 2013). Jika ingin mengadopsi konsep kota cerdas, pemanfaatan 

perkembangan teknologi dan sumberdaya yang dimiliki harus terkoordinasi dengan 

baik (Barrionuevo et al., 2012). Kota cerdas juga harus mengembangkan kualitas

sumberdaya manusia, memperbaiki sistem transportasi perkotaannya serta 

meningkatkan kualitas infrastruktur komunikasi kota sehingga dapat mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan (Caragliu et al., 2011). Untuk memudahkan masyarakat 

memahami konsep kota cerdas, peneliti membuat rangkuman beberapa definisi kota 

cerdas dari para ahli seperti yang tertulis pada TABEL II.1
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TABEL II.1
DEFINISI KOTA CERDAS MENURUT PARA AHLI

Penulis Definisi Kota Cerdas

Hall et al., (2000)

safe, secure enviromentally green, and efficient because all 

structures wheter for power, water, transportasi, etc. are 

designed, constructed, and maintained making use of 

advanced, integrated materials, sensors, electronics, and 

netwrks which are interfaced with computerized systems 

comprised of databases, tracking, and decision-making 

Odendaal, (2003) hat capitalizes on the 

opportunities presented by information and communication 

Northstream Paper (2010)

etc., conncect in a seamless manner using ubiquitos 

Giffinger et al,. (2007) smart city is a city well performing in a forward-looking 

combination of endowments and activities of self-decisive, 

Caragliu et al., (2011)

introduced as a strategic device to encompass modern 

urban production factors in a common framework and, in 

partcukarm to highlight the importance og information and 

communication technologies in the last 20 years for 

Partridge (2004)

technologies [seeking] to be a more open society where 
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Penulis Definisi Kota Cerdas

technologu makes easier for people to hace their say, gain 

acces to services and to stay in touch with what is 

Dameri (2013) -defined geographical area, in which 

high technologies such as ICT, logistic, energy production, 

and so on, cooperate to create benefits for citizens in terms 

of well-being, inclusion and participation, environmental 

quality, intelligent development; it is governed by a well-

defined pool of subject, able to state the rules and policy for 

Paskaleva (2009) esent study, the smart city is 

degined as one that takes advantages of the oppurtunities 

affered by ICT in icreasing local prosperity and 

competitiveness an approach that implies integrated urban 

development involving multi-actor, multi-sector and multi-

level perspectives.

Setus-EU (2012)

diverse as water recycling, advanced energy grids and 

mobile coomunications in order to reduce environmental 

Bélissent et al., (2010)

information and communications technologies to make the 

critical infrastructure components and services of a city

administration, education, healthcare, public safety , real 

estate, transportation, and utilities more aware, 

Hernández-Muñoz et al., (2011)

to promote the generation of massive deployments of city-

scale applications and servies for a large number of activity 
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Penulis Definisi Kota Cerdas

Chen (2010)

sensor capabilities sewn into the cities infrastructures to 

optimize electrixal, transportation, and other logistical 

operations supporting daily life, thereby improving the 

Cretu, (2012)

do everything related to governance and economy using 

new thinking  paradigms and 2) smart cities are all about 

networks of sensors, smart devices, real-time data, and ICT 

integration in 

Guan (2012)

to provide conditions for a healty and happy community 

under the challenging conditions that global, 

environmental, economic and social trends may brin

Harrison et al., (2010) nfrastructure, the IT 

infrastructure, the social infrastructure, and the business 

infrastructure to leverage the collective intelligence of the 

Kourtit & Nijkamp (2012) -intensive and 

creative strategies aiming at enchancing the socio-

economic, ecological, logistic and competitive performance 

of cities. Such smart cities are based on a promising mix of 

human capital (e.g. skille labor force), infrastrcutural 

capital (e.g. high-tech communication facilities), social 

capital (e.g. intense and open network linkages) and 

entrepreneurial capital (e.g. creative and risk-taking 

business activities).
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Penulis Definisi Kota Cerdas

Komninos (2011)

learning and innovation, which is built-in the creativity of 

their population, theit institutions of knowledge creation, 

and theit digital infrastructure for communication and 

Lazaroiu & Roscia (2012) interconnected 

Thite (2011)

a creative economy through investement in quality of life 

which in turn attracts knowledge workers to live and work 

in smart cities. Th nexus of competitive advantage has [...] 

shifted to those regions that can generate, retain, and 

Nam & Pardo (2011)

infrastructure to improve convenienves, facilitate mobility, 

add efficienies, conserve energy, improve the quality of air 

and water, identify problems and fix them quickly, recover 

rapidly from disasters, collect data to make better decisions, 

deploy resources effectively and share data to enable 

collaboration across entities and domains.

Marsal-Llacuna, Colomer-Llinàs, & 

Meléndez-Frigola (2015) by using data, information and information technologies to 

provide more efficient services to citizens, to monitor and 

optimize existing infrastructure, to increase collaboration 

among different economic actors, and to encourage 

innovative business models in both the private and public 

eham (2013) -tech intensive and advanced city that 

connects people, information and city elements using new 
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Penulis Definisi Kota Cerdas

technologies in order to create a sustainable, greener city, 

competitive and innovative commerce, and an increased life 

qual

Barrionuevo et al. (2012)

and resources in an intelligent and coordinated manner to 

develop urban centers that are at once integrated, 

Lombardi, Giordano, Farouh, & Yousef 

(2012) technology with their effects on human capital education, 

social and realtional capital, and environmental issues is 

often indicated by the not

Sumber: Hasil Kompilasi Data, 2019

Definisi kota cerdas yang hanya mendasarkan pada teknologi mendapatkan

kritikan beberapa pihak, seperti Adam Greenfield di tahun 2013 yang mengritik 

definisi kota cerdas a la beberapa perusahan teknologi (Mora et al., 2017). Menjadi 

sebuah kota yang cerdas bukan berarti wajib mengintegrasikan berbagai 

perkembangan teknologi ke sistem perkotaannya dan bergantung pada teknologi 

tersebut. Kota cerdas dapat dimaknai sebagai kota yang berhasil mencerdaskan 

kehidupan warga, menciptkan smart society dan mewujudkan kolaborasi antar 

seluruh pihak dalam membangun kotanya. Dengan adanya smart citizen dan smart 

society diharapkan warga kota yang aktif membantu pemerintah kota menyelesaikan 

masalah perkotaan, melaporkan berbagai masalah pembangunan perkotaan, 

mengawasi jalannya pembangunan perkotaan dan mengusulkan berbagai gagasan 

pembangunan perkotannya. Teknologi dalam konsep kota cerdas sejatinya hanya 

menjadi alat bantu untuk mewujudkan warga kota yang cerdas.
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Upaya pemanfaatan konsep kota cerdas di India juga membutuhkan adanya 

suatu definisi tentang kota cerdas India. Menurut dokumen Smart City Guidelines

yang diterbitkan oleh Ministry of Urban Development India pada halaman yang 

kelima poinnya yang kedua menyebutkan bahwa pemaknaan kota cerdas India 

memperhatikan ketersediaan sumberdaya, tujuan pembangunan yang ingin dicapai, 

usaha yang siap disalurkan, visi misi pembangunan perkotaannya, tingkat aspirasi 

masyarakat perkotaannya dan kondisi pembangunan kota tersebut (MoUD India, 

2015). Dalam pembangunan kota cerdas India, terdapat empat hal utama yang 

menjadi fokus utama yaitu institusional, fisik, sosial dan infrastruktur ekonomi

(MoUD India, 2015). Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa pembangunan 

kota cerdas India bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota, 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota, menyediakan layanan infrastruktur 

perkotaan yang baik dan mengupayakan keberlanjutan lingkungan perkotaan India

(MoUD India, 2015). Dokumen tersebut menyebutkan berbagai proyek cerdas yang 

ada akan berfokus pada sektor air bersih, energi listrik, sanitasi, manajemen air 

limbah, transportasi publik, perumahan layak huni, pemerintahan, lingkungan, 

pendidikan dan kesehatan (MoUD India, 2015). Pemerintah berharap proyek 

proyek cerdas yang terdapat pada program 100 Smart City Mission menjadi 

katalisator bagi pembangunan proyek cerdas lainnya di seluruh perkotaan India

(MoUD India, 2015).

Pemahaman lain mengenai kota cerdas India diutarakan oleh beberapa pihak. 

Menurut S. Purkait dan S. Das tahun 2015, kota cerdas India adalah kota yang dapat

meningkatkan kualitas hidup warga kota serta dapat mengakomodasi peningkatan 

jumlah penduduk perkotaan India. Sementara S. Praharaj dan H. Haan tahun 2019 

berpendapat bahwa pembangunan kota cerdas India harus bersifat inklsuif dengan 

mempertimbangkan suara komunitas - komunitas lokal dan memperhatikan 

keanekaragaman budaya yang dimiliki. Perusahaan teknologi multinasional yaitu 

Cisco lewat laporan berjudul Digitising India: Smart Cities tahun 2015 menyebutkan 

kota cerdas India adalah sebuah kota terencana yang menjadikan teknologi informasi 
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dan komunikasi sebagai enabler dalam menyelesaikan setiap permasalah perkotaan.

Publikasi PWC India dan Deloitte India di tahun 2015 berpendapat bahwa kota cerdas

India adalah kota yang menggunakan TIK dalam sistem perkotaannya dan 

dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada warga kota.

2.2 Pembiayaan dan Kondisi Pembiayaan Infrastruktur di  Indonesia

Peraturan perundangan Indoneisa menyatakan bahwa pembiayaan adalah

penyediaan (uang atau tagihan) berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak 

lain yang wajib untuk dikembalikan setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah

imbalan tertentu (Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan). Dilihat dari sifatnya,

pembiayaan terdiri dari pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. 

Pembiayaan produktif digunakan untuk meningkatkan produktifas sementara

pembiayaan konsumtif digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi (Antonio, 

2001). Berdasarkan aspeknya, pembiayaan juga terbagi menjadi dua jenis yaitu 

pembiayaan menurut tujuan dan jangka waktu (Antonio, 2001).

Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

mengatur kehadiran suatu badan usaha khusus yang berfokus melakukan kegiatan 

pembiayaan, badan khusus ini disebut lembaga pembiayaan. Badan usaha ini dapat

berfokus menjadi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura maupun

perusahaan pembiayaan infrastruktur yang berfokus pada pembangunan infrastruktur

(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga 

Pembiayaan, 2009). Pada pasalnya yang ketiga mengatur kegiatan lembaga 

pembiayaan. Sedangkan perusahaan modal ventura dapat menghimpun pendanaan 

untuk diberikan kepada suatu perusahaan dengan tenor tertentu dalam bentuk 

penyertaan saham maupun pembelian obligasi (Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, 2009). Pasalnya 

yang kelima menjelaskan tentang kegiatan perusahaan pembiayaan infrastruktur 
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seperti memberi pinjaman untuk pembiayaan infrastruktur dan melakukan kegiatan 

refinancing infrastruktur (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, 2009).

Pembangunan infrastruktur merupakan amanah dari Undang Undang 

Dasar 1945 dan dilakukan untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan negara 

sehingga pada akhirnya dapat menyejahterakan masyarakat. Salah satu masalah yang 

kerap menghambat pembangunan infrastruktur adalah kurangnya pembiayaan. 

Menurut Sumual (2016) dalam paparannya yang berjudul Menelaah Skema 

Pembiayaan Infrastruktur yang Feasible di kegiatan Seminar Tinjaun Kebijakan 

Terkait Daya Saing Indonesia yang diselenggarakan oleh CSIS dan ERIA di Jakarta, 

selama ini belanja investasi infrastruktur Indonesia cukup rendah dan sulit mencapai 

level minimum di angka lima persen dari total PDB Indonesia.. Paparan tersebut juga 

menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2014 

2019, kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 4.796 trilliun 

dengan presentase kemampuan pembiayaan yang bersumber dari APBN hanya 

sebesar 30 persen, APBD sebesar 11 persen, BUMN sebesar 20 persen dan pihak 

swasta sebesar 37 persen (Sumual, 2016).

Keterbatasaan anggaran tersebut mengharuskan pemerintah mencari 

alternatif lain yang inovatif untuk mempercepat pengimplementasian pembangunan 

infrastruktur. Beberapa alternatif tersebut berupa pembangunan infrastruktur dengan 

skema KBPU, pembiayaan dari pasar modal, penerbitan obligasi serta pemanfaatan 

dana asuransi dan dana pensiun. Untuk membantu pemenuhan kebutuhan dana 

pembangunan infrastrutkur, pemerintah membentuk beberapa badan usaha

pembiayaan dan penjaminan infrastruktur dengan berbagai tugas yang berbeda seperti

PT. Sarana Multi Infrastruktur, PT. Indonesia Infrastructure Finance dan PT. 

Penjaminan Infrastruktur Indonesia (LMFEBUI, 2015)



48

2.3 Kondisi Pembiayaan Infrastruktur di India

Pertumbuhan ekonomi harus didukung dengan peningkatan kualitas dan 

kuantitas infrastruktur penopang kegiatan kegiatan ekonomi tersebut. Pertumbuhan 

ekonomi India yang sangat besar tentunya membutuhkan infrastruktur yang 

berkualitas. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur itu sendiri tentu 

memerlukan biaya yang sangat besar. Seperti yang tertulis dalam theme paper FICCI

- Centrum 2016 dan dikutip dari Arcadis Global Infrastructure Investment Index 

2016 bahwa terdapat gap antara kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur di 

seluruh dunia dengan ketersediaan invetasi sebesar satu trilliun Dollar per tahunnya

(FICCI - Centrum, 2016). Persentase nilai investasi infrastruktur India berada di 

kisaran 4,9 persen dari total GDP negara tersebut (FICCI - Centrum, 2016).  Dari 

tahun 2000 hingga tahun 2005, total sekitar tiga trilliun Dollar yang sudah 

diinvestasikan pada pembangunan infrastruktur negara tersebut dengan target 

meningkat dua kali lipat dalam jangka waktu 15 tahun ke depan (FICCI - Centrum, 

2016).

Berbagai rencana pembangunan di India menitikberatkan pada pembangunan 

infrastruktur guna meningkatkan perekonomian negara tersebut. Dalam theme paper 

FICCI - Centrum (2016) yang berjudul Infrastructure Financing Emerging Options in 

India disebutkan bahwa peningkatan investasi infrastruktur India sudah dimulai sejak 

dikeluarkannya rencana pembangunan kesepuluh (10th Plan) dengan total kebutuhan 

investasi sebesar 19 trilliun Rupee, rencana pembangunan kesebelas (11th Plan) yang 

berfokus pada pembangunan infrastruktur dengan sektor yang jauh lebih luas seperti 

sektor telekomunikasi, serta rencana pembangunan keduabelas (12th Plan) yang 

menargetkan investasi infrasturktur sebesar 55 trilliun Rupee namun tidak dapat 

tercapai karena pada tahun 2011 hingga 2012 pertumbuhan ekonomi India mengalami 

penurunan dan mempengaruhi alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur. 

Pemerintah India juga membentuk perusahaan investasi bernama India Infrastructure 

Finance Company yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan khusus untuk 

memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang berbagai proyek infrastruktur di 
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negara tersebut (Secretariat for the Committee on Infrastructure India, 2006). Dalam 

memenuhi kebutuhan pendanaannya, IIFC dapat mengumpulkan pendanaan yang 

berasal dari kerjasama antar institusi pembiayaan dan pinjaman dalam bentuk mata 

uang yang dapat dijaminkan oleh pemerintah India (Secretariat for the Committee on 

Infrastructure India, 2006).

2.4 Pembiayaan Kota Cerdas

Guna mengimplementasikan konsep kota cerdas, pembiayaan merupakan hal 

yang sangat penting (S. R. Gelati dalam McClellan et al., 2017). Pembiayaan kota 

cerdas membutuhkan suatu model yang fleksibel yang terdiri dari kombinasi sumber 

sumber pembiayaan (Radecki et al., 2017). Hal ini menjadi penting karena dengan 

adanya kombinasi berbagai sumber pembiayaan maka dapat mengurangi risiko 

investasi kota cerdas yang cenderung tinggi lewat pembagian porsi potensi risiko 

(risk sharing) kepada pihak - pihak yang membiayai proyek kota cerdas dan hal ini 

menjadi kunci untuk mengembangkan kota cerdas (Radecki, Suska, & Tommis, 

2017). Radecki et al (2017) memberi contoh pilihan model pembiayaan terkombinasi 

seperti hibah, junior equity, ekuitas, flexible debt, dan garansi. Peneliti menyadur 

kelima pilihan mcodel pembiayaan terkombinasi tersebut dari penelitian yang 

dilakukan oleh Petr Suska. Ilustrasi kombinsai pilihan model pembiayaan seperti 

terlihat pada GAMBAR 2.1
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Sumber: Petr Suska dan  Data OECD, 2017

GAMBAR 2.1
KOMBINASI MODEL PEMBIAYAAN KOTA CERDAS

Pengetahuan pembiayaan kota cerdas menjadi penting karena pemanfaatan 

teknologi yang akan digunakan membutuhkan biaya yang besar sehingga pemerintah 

perlu fokus pada memahami berbagai skema pembiayaan yang potensial untuk 

mewujudkan konsep kota cerdasnya (Anthopoulos et al., 2016). Meskipun  

kebanyakan proyek pembangunan kota cerdas bersumber dari pembiayaan publik, 

namun sudah ada berbagai proyek yang mengikutsertakan peran investor swasta

(Anthopoulos et al., 2016). Dalam sudut pandang investor swasta tersebut, proyek 

cerdas membutuhkan biaya besar dan mereka lebih tertarik pada proyek yang 

memiliki kepastian tingkat pengembalian investasi (Anthopoulos et al., 2016; S. R. 

Galati dalam McClellan et al., 2017). Penulis akan menjelaskan mengenai berbagai 

contoh skema pembiayaan kota cerdas yang telah dimanfaatkan untuk membiayaai 

pengembangan kota cerdas sebagai berikut.
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2.4.1 Sumber Pembiayaan Berasal Dari Pemerintah

Pembiayaan dari pemerintah masih menjadi sumber terbesar dalam 

mengembangkan kota cerdas (S. R. Gelati dalam McClellan et al., 2017). Pemerintah 

tertarik membiayai pengembangan kota cerdas karena konsep ini diharapkan mampu

menyelesaikan permasalahan perkotaannya seperti urbanisasi dan banjir (S. R. Gelati 

dalam McClellan et al., 2017; Hammi et al., 2017). Beberapa contoh instrumen

pembiayaan kota cerdas lain yang bersumber dari pemerintah seperti revenue bonds, 

industrial revenue bonds, green bonds, dan  social impact bonds (Smart City 

Council, 2013). Penjelasan keempat insturmen pembiayaan kota cerdas tersebut 

sebagai berikut.

2.4.1.1 Revenue Bonds

Jenis obligasi ini menekankan pada pembiayaan suatu proyek kota cerdas 

yang dapat memberikan pengembalian pendapatan kepada pemerintah daerah (Smart 

City Council, 2013). Obligasi jenis ini dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah guna 

mendapatkan dana dari publik yang berfungsi sebagai modal untuk membiayai

proyek kota cerdas dengan tenor pembayaran kupon dan utang pokok selama umur 

proyek kota cerdas tersebut (Smart City Council, 2013). Untuk meningkatkan 

ketertarikan publik maka pemerintah dapat menerbitkan dokumen studi kelayakan 

proyek cerdas yang salah satunya membahas mengenai potensi tingkat pengembalian 

investasi (Smart City Council, 2013). Pemerintah kota Cincinnati (Amerika Serikat) 

lewat Port of Greater Cincinnati Development Authority pernah mengeluarkan 

obligasi jenis ini untuk membiayai pembangunan smart parking meters bernilai tiga 

ratus juga Dollar Amerika dengan target pendapatan yang dihasilkan senilai enam 

setengah juta Dollar di tahun pertama dan tujuh setengah juta Dollar di tahun ketiga 

pengoperasiannya (Smart City Council, 2013). Karakteristik dari obligasi jenis ini 

seperti yang terlihat pada GAMBAR 2.2
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Sumber: Smart Cities Council, Smart City Financing Guide, 2013.

GAMBAR 2.2
KARAKTERISTIK REVENUE BONDS

2.4.1.2 Industrial Revenue Bonds

Instrumen obligasi lain yang dapat menjadi pilihan bagi pemerintah untuk 

mengembangkan kota cerdas adalah Industrial Revenue Bonds. Menurut Smart City 

Council (2013), obligasi jenis ini diterbitkan oleh pemerintah untuk mendukung 

pengembangan ekonomi lewat pemberian bantuan keuangan kepada pihak swasta 

untuk membangun fasilitas - fasilitas industri serta bertanggung jawab 

mengembalikan kupon dan utang pokok obligasi. Contoh pemanfataan instrumen ini 

adalah saat pemerintatah Illinois menerbitkan IRB senilai 25 Juta Dollar untuk 

pembangunan asrama kampus yang memiliki teknologi efisiensi konsumsi energi 

listrik dan air bersih (Smart City Council, 2013). Nantinya pembayaran kupon 

investasi beserta utang pokok obligasi akan berasal dari pengenaan sewa tarif bagi 
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mahasiswa yang ingin menggunakan fasilitas tersebut (Smart City Council, 2013). 

Karakteristik dari industrial revenue bond diilustrasikan seperti pada GAMBAR 2.3

Sumber: Smart Cities Council, Smart City Financing Guide, 2013.

GAMBAR 2.3
KARAKTERISTIK INDUSTRIAL REVENUE BONDS

2.4.1.3 Green Bonds

Obligasi ini merupakan salah satu instrumen pembiayaan kota cerdas yang 

diterbitkan untuk mendanai proyek proyek yang fokus pada pengembangan energi 

berkelanjutan (Smart City Council, 2013). Contohnya Bank Dunia yang sejak tahun 

2008 lembaga telah menerbitkan obligasi hijau senilai 4,5 juta milyar Dollar dan

digunakan untuk mendanai berbagai proyek energi berkelanjutan di seluruh dunia 

(Smart City Council, 2013). Obligasi hijau ini memiliki beberapa keuntungan seperti 

lebih minim risiko dan ketidakpastian regulasi, investasi yang dilakukan memiliki 

skala yang lebih spesifik, serta cukup mudah untuk  diintegrasikan dengan berbagai 

kebijakan lingkungan yang ada (Smart City Council, 2013). Selain Bank Dunia, 

pemerintah kota Gothenburg di Swedia juga pernah menerbitkan obligasi semacam 
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ini senilai lima ratus juta Krona pada tahun 2013 untuk mengembangkan proyek 

manajemen air dan perlimbahan di kota tersebut (Smart City Council, 2013). 

Karakteristik dari obligasi hijau ini seperti diilustrasikan pada GAMBAR 2.4

Sumber: Smart Cities Council, Smart City Financing Guide, 2013.

GAMBAR 2.4
KARAKTERISTIK GREEN BONDS

2.4.1.4 Social Impact Bonds

Instrumen pembiayaan kota cerdas ini cukup unik karena besaran pendanaan 

yang diberikan diukur dari  kualitas pelayanan dan besaran dampak sosial yang 

diberikan kepada masyarakat (Smart City Council, 2013). Pengembalian nilai 

investasi akan diberikan jika kualitas pelayanan proyek cerdas sesuai dengan 

perjanjian yang tertera pada kontrak antara pemerintah dan pihak swasta (Smart City 

Council, 2013). Contohnya pemerintah Inggris yang pada tahun 2012 berhasil 

menghimpun dana masing masing sebesar 32 juta Dollar dan 64 juta Dollar lewat 



55

penerbitan instrument social impact bonds bernama The United Ki

Office of Social Outcome Fund dan The Big Lottery Fund Commisioning Better 

Outcomes dan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta 

pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat berpenghasilan rendah (Smart City Council, 

2013). Karakteristik instumen pembiayaan jenis ini diilustrasikan pada GAMBAR 

2.5.

Sumber: Smart Cities Council, Smart City Financing Guide, 2013.

GAMBAR 2.5
KARAKTERISTIK SOCIAL IMPACT BONDS

2.4.2 Pembiayaan Tingkat Lokal

Pembiayan jenis ini menargetkan kawasan masyarakat dengan produktifitas 

rendah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lewat partisipasi 

masyarakat tersebut (S. R. Gelati dalam McClellan et al., 2017). Masyarakat yang 

memiliki kegiatan ekonomi lokal menjadi sasaran utama instumen pembiayaan ini. 

Pemerintah dapat bekerja sama dengan investor local seperti para pengusaha lokal 
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tersebut untuk mengembangkan proyek kota cerdas di kawasannya (S.R Galati dalam 

McClellan et al, 2017).

S. R. Galati dalam (McClellan et al., 2017) menyebutkan bahwa skema 

pembiayaan ini kebanyakan diterapkan pada area area perkotaan yang mengalami 

urbanisasi cukup tinggi. Pembiayaan kota cerdas jenis ini berusaha untuk 

meningkatkan perekonomian lokal dengan menciptakan potensi potensi ekonomi 

lokal seperti potensi kepariwisataan maupun pengembangan pusat ekonomi baru yang 

potensial (S.R Galati dalam McClellan et al, 2017). Pengembalian investasinya 

berasal dari pengenaan pajak yang dikenakan pada berbagai kegiatan ekonomi yang 

mendapatkan manfaat dari keberadaan proyek kota cerdas serta penyewa lahan di 

sekitar proyek kota cerdas (S.R Galati dalam McClellan et al, 2017)

2.4.3 Pembiayaan Berbasis Komunitas

Pembiayaan jenis ini dapat menjadi alternatif lewat upaya kerjasama antar 

komunitas yang memiliki kesamaan visi untuk mengembangkan proyek kota cerdas 

(S. R. Galati dalam McClellan et al., 2017). Lokasi proyek kota cerdas yang 

bersumber dari pembiayaan jenis ini biasanya berada di tempat komunitas penyokong 

dana berkegiatan karena adanya kecenderungan untuk menyokong dana pada proyek 

yang memberi manfaat bagi kelompoknya (S.R Galati dalam McClellan et al, 2017)

2.4.4 Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Skema KPBU kerap dipilih dalam membiayai pengembangan infrastruktur, 

termasuk pengembangan kota cerdas. KPBU dapat menjadi pilihan bagi pemerintah 

yang memiliki keterbatasan pendanaan lewat kerjasama dengan swasta sehingga 

terjadi pembagian risiko kerugian yang mungkin timbul (S. R. Galati dalam

McClellan et al., 2017). Kerjasama dengan pihak swasta dipiih karena biasanya 
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mereka memiliki pengetahuan teknologi yang lebih baik, dukungan pendanaan yang 

besar serta komitmen yang jelas (S.R Galati dalam McClellan, 2017). Kerjasama ini 

dapat diperluas dengan memberi dukungan pengembangan sumber daya manusia 

untuk mengoperasikan dan merawat infrastruktur kota cerdas (S.R Galati dalam 

Mc.Clellan, 2017). Salah satu tantangan kerjasama ini adalah keenganan pihak swasta 

untuk berinvestasi pada proyek yang tidak memiliki ketidakpastian pengembalian

investasi (return on investement), namun hal ini dapat dicegah lewat penyusunan 

studi kelayakan finansial proyek kota cerdas (S. R.Galati dalam McClellan et al., 

2017). Contoh KPBU ini dapat terlihat dari kerjasama pemerintah kota Quincy di 

Amerika Serikat dengan perusahaan Streetworks untuk merevitalisasi kawasan pusat 

kota dengan nilai kerjasama sebesar 1,6 milyar Dollar serta program Energy Service 

Contracts (ESCOs) yang mengharuskan swasta membangun infrastruktur cerdas 

peningkat efisiensi konsumsi energi suatu kota (S.R Galati dalam McClellan, 2017; 

Bank Dunia, 2016). Ilustrasi karakteristik dari KPBU dalam membiayai 

pembangunan kota cerdas terlihat pada GAMBAR 2.6.
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Sumber: Smart Cities Council, Smart City Financing Guide, 2013.

GAMBAR 2.6
KARAKTERISTIK SKEMA PEMBIAYAAN KPBU DALAM PENGEMBANGAN KOTA 

CERDAS

2.4.5 User Charges dan Pay For Performance

Jenis pembiayaan ini mengandalkan kesediaan pengguna untuk membayar 

suatu besaran tertentu guna merasakan pengalaman menggunakan fasilitas cerdas

yang ada pada suatu proyek kota cerdas (S. R. Galati dalam McClellan et al., 2017).

Biaya yang dikeluarkan oleh pengguna fasilitas cerdas tersebut dapat dimanfaatkan

kembali oleh pemerintah kota untuk mengembangkan proyek kota cerdas yang ada di 

kotanya atau kerap disebut dengan istilah built-in repayment (S.R Galati dalam 

McClellan et al, 2017). Pembiayaan jenis ini bersifat berkelanjutan serta memiliki 

tingkat pengembalian investasi (return of investment) yang cukup besar (S. R. Galati 

dalam McClellan et al., 2017).



59

2.5 Kisi Kisi Teori

Konsep kota cerdas lahir dari semakin berkembangnya permasalahan di 

wilayah perkotaan pada kota kota di seluruh dunia yang mengancam kualitas 

lingkungan, kehidupan sosial, kegiatan perekonomian, dan keberlanjutan 

perikehidupan di perkotaan. Permasalahan ini mengancam kawasan perkotaan yang 

berperan penting dalam kehidupan sosial, lingkungan, budaya dan pertumbuhan 

ekonomi dunia (Mori & Christodoulou, 2012). Seiring perkembangan teknologi, 

banyak konsep penyelesaian masalah perkotaan yang berusaha memanfaatkan hal ini 

(Albino et al., 2015). Definisi kota cerdas cenderung tidak konsisten dan tidak ada 

definisi baku di kalangan ilmuwan . Hal ini dikarenakan 

n 

permasalahan perkotaan (A.Cocchia dalam Paola & Rosenthal Sabroux, 2014). 

Menurut Ballas (2013) jika berkaitan dengan perencanaan, konsep ini kerap 

dipandang sebagai dimensi ideologi untuk membedakan kebijakan pembangunan 

perkotaan yang berkelanjutan.

Pembiayaan merupakan kegiatan pemberian pendanaan kepada suatu pihak 

untuk berjalannya suatu usaha dengan kesepakatan bagi hasil di antara keduanya. 

Berdasarkan sifatnya pembiayaan terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif 

dan pembiayaan konsumtif. Jika menurut jangka waktunya, pembiayaan terbagi 

menjadi tiga jenis yaitu: (1) jangka pendek dengan tenor 1 - 12 bulan; (2) jangka 

mengenah dengan tenor 1 5 tahun dan (3) jangka panjang dengan tenor lebih dari 5 

tahun. Penyelenggaraan pembiayaan wajib dilakukan oleh badan usaha khusus yang 

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Lembaga 

Pembiayaan. Lembaga ini dapat berupa perusahaan pembiayaan perusahan modal 

ventura maupun perusahaan pembiayan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan 

infrastruktur dapat memberikan pinjaman langsung maupun melakukan refinancing 

pada suatu proyek infrastruktur. Kebutuhan pembiayaan untuk membangun 
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infrastruktur di Indonesia sangatlah besar, dalam catatan Kementrian PPN/Bappenas 

total anggaran yang dibutuhkan guna membangun infrastruktur di Indonesia sekitar 

Rp. 4.796 triliun dengan kemampuan dibiayai dari gabungan APBN, APBD dan 

BUMN sebesar 61 persen atau sebesar Rp. 2.878 triliun sedangkan sisanya dipenuhi 

lewat kerjasama dengan pihak swasta.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi India dibutuhkan  infrastruktur 

yang berkualitas, dan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur itu 

sendiri memerlukan biaya yang besar. Sejak tahun 2000 hingga 2005, pemerintah 

India telah menggelontorkan sekitar tiga trilliun Dollar untuk membangun berbagai 

infrastruktur negara tersebut  dan diharapkan dalam jangka waktu 15 tahun ke depan 

nilai ini meningkat dua kali lipat (FICCI - Centrum, 2016). Angka sebesar itu tidak 

dapat dipenuhi sendiri dari kas negara tersebut, sehingga pemerintah membentuk 

lembaga pembiayaan khusus yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan pendanaan 

infrastruktur lewat berbagai bentuk kerjasama antar institutsi maupun pinjaman mata 

uang dengan jaminan dari pemerintah (Secretariat for the Committee on 

Infrastructure India).

Pembiayaan merupakan hal penting dalam membangun infrastruktur kota 

cerdas sehingga pemerintah perlu memiliki pemahaman terkait aspek tersebut. 

Kebutuhan dana yang besar untuk memanfaatkan teknologi cerdas dan risiko 

investasi yang masih cenderung tinggi kerap menjadi hambatan pemerintah dalam 

mengembangkan konsep kota cerdas. Guna mengurangi risiko tersebut, maka 

diperlukan kombinasi sumber pembiayaan kota cerdas sehingga dapat meningkatkan 

porsi risk-sharing yang ditanggung oleh penyedia sumber pembiayaan (Radecki et 

al., 2017). Beberapa model pembiayaan yang dapat dikombinasikan dalam 

membiayai pembangunan kota cerdas seperti hibah, junoir equity, market rate debt, 

flexible debt serta garansi. Selain itu, beberapa sumber pembiayaan yang berasal dari 

pemerintah, tingkat lokal, komunitas masyarakat, KPBU, user charges dan pay for 

performance. Pembiayaan yang berasal dari pemerintah dapat berupa berbagai 

instrumen pembiayaan seperti bantuan langsung, obligasi daerah, revenue bonds, 
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industrial revenue bonds, green bonds serta social impact bonds. Masih menurut S. R 

Galati dalam (McClellan et al., 2017) pembiayaan tingkat lokal dapat bersumber dari 

korporasi pengembangan ekonomi lokal dan LSM lokal dengan mengedepankan

partisipasi masyarakat. Pembiayaan berbasis komunitas masyarakat dapat bersumber 

dari kerjasama antar komunitas perkotaan (S.R. Galati dalam McClellan et al., 2017). 

Pembiayaan lewat skema KPBU yang kerap dipilih pada proyek infrastruktur kota 

cerdas yang layak secara ekonomi dan finansial namun memerlukan biaya yang 

cukup besar (S.R Galati dalam McClellan et al., 2017). Serta pembiayaan yang 

berasal dari user charges dan pay for performance yang bersumber dari pengenaan 

tarif kepada masyarakat yang ingin menikmati fasilitas cerdas dengan kualitas 

pelayanan tertentu (S.R Galati dalam McClellan et al., 2017).


