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  BAB IV 

JAKARTA SEBAGAI SEBUAH SMART CITY 

 

4.1  Profil Jakarta Smart City 

 Jakarta Smart City sendiri dipahami sebagai pengimplementasian konsep 

Smart City yang memaksimalisasi penggunaan informasi teknologi dan komunikasi 

untuk memahami, mengetahui, dan mengontrol berbagai sumberdaya di suatu kota 

dengan efektif dan efisien, sehingga dapat mengoptimalkan penyelenggaraan 

pelayanan publik, menyediakan solusi untuk masalah, dan mendukung pembangunan 

yang berkelanjutan. Jakarta Smart City memiliki visi yakni “Jakarta Baru yang efisien 

dan inovatif”, dengan visi tersebut diharapkan Jakarta menjadi ibukota yang aman, 

nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan, dan kompetitif secara global. Sedangkan 

misi yang diusung ialah “Mewujudkan Jakarta Baru yang informatif, transparan, serta 

mendukung kolaborasi menggunakan teknologi untuk pelayanan publik yang lebih 

baik. Selain itu, ada sasaran target yang diusung oleh Jakarta Smart City sendiri, yaitu 

meningkatkan daya saing dan mengembangkan pelayanan publik guna mendukung 

kesejahteraan umum.37 

 Ada beberapa alasan mendasar sehingga Pemprov DKI Jakarta meluncurkan 

unit Jakarta Smart City. Salah satu alasan utamanya yaitu sebagai salah satu ibukota 

negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di dunia dan kota yang memiliki penghasilan 

                                                           
37 Diolah dari website resmi Jakarta Smart City: http://interactive.smartcity.jakarta.go.id diakses pada 1 
Mei 2017, pukul 09.45 WIB 
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per kapita yang tertinggi di Indonesia, Jakarta sendiri menyediakan bermacam-macam 

tantangan yang kompleks serta masih berusaha membangun sebuah komunitas yang 

kohesif dan aktif turut serta mewujudkan Jakarta yang lebih baik.Maka dari itu, 

pemecahan permasalahan di Jakarta dituntut lebih efektif dan efisien dengan 

mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di semua sektor 

publik. Dengan demikian, diharapkan banyak hal yang bisa dilakukan untuk Jakarta 

dengan usaha yang lebih ringan untuk meningkatkan standar hidup serta kesejahteraan 

warga. Secara singkat, sebuah keharusan jika Jakarta menjadi sebuah Smart City. 

 Bermunculannya generasi baru di populasi global yang mementingkan dan 

menuntut jalan keluar yang pintar dalam setiap aspek kehidupan mereka, maka 

dibutuhkan kapasitas guna mencapai standar hidup yang diinginkan sekaligus 

menegaskan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Meskipum Jakarta 

telah mencapai perkembangan yang signifikan di beberapa daerah, tetapi  juga masih 

terdapat sejumlah kesenjangan utama. Dengan melaksanakan solusi tepat dan efektif, 

kesenjangan ini boleh jadi dapat melahirkan sebuah batu loncatan yang berharga dalam 

perjalanan Jakarta menjadi sebuah Smart City. 

 Proses untuk menjadi Smart City merupakan perjalanan yang unik untuk kota 

manapun, tergantung pada tingkat maturitas dan tantangan spesifik masing-masing 

kota tersebut. Sebuah kota dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap pertumbuhan yaitu 

kota warisan (legacy city) dengan populasi yang stabil dan infrastruktur yang sudah 

tertata dengan baik, misalnya London, New York City, dan Tokyo, kota baru (new city) 
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yang sedang mengalami perkembangan dengan perencanaan signifikan, misalnya 

Dubai, Putrajaya, dan Songdo, dan kota bertransisi (transitioning city) yang 

karakternya lekat dengan pertumbuhan populasi yang signifikan melalui urbanisasi 

sehingga menimbulkan tantangan dalam hal infrastruktur, misalnya Bangkok, Jakarta, 

dan Kota Ho Chi Minh.38 

 Dalam melaksanakan fungsinya, Unit Pelaksana Teknis Jakarta Smart City 

sebagai representasi dari pemerintah bekerja dibawah Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan oleh 

Jakarta Smart City berada dibawah instruksi Kepala Diskominfomas Provinsi DKI 

Jakarta. Namun, selain bertanggung jawab kepada Kepala Diskominfomas Provinsi 

DKI Jakarta, Unit Jakarta Smart City juga bertanggung jawab langsung kepada 

Gubernur DKI Jakarta.  

4.1.1 Perjalanan Menjadi Sebuah Smart City 

Menjadi kiblat bagi kota-kota lainnya dalam mengembangkan Smart City 

membuat Jakarta Smart City tidak main-main dalam merancang penunjang 

kompleksitas masalahnya. Dalam meningkatkan kualitas pengembangan konsep Smart 

City yang diusung, terdapat beberapa poin bagaimana Jakarta Smart City bisa berdiri 

hingga sampai saat ini. Menurut data yang dihimpun melalui website resmi Jakarta 

                                                           
38 Ibid 
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Smart City, terdapat empat poin penting dalam perjalanan Jakarta menuju kota Smart 

City, diantaranya adalah :39 

a.) Menentukan definisi Smart City bagi Jakarta 

Berbagai macam program smart yang mendorong ambisi Jakarta untuk 

menjadi Smart City telah berjalan. Namun untuk dapat 

mengimplementasikan transisi yang utuh, Jakarta harus memiliki visi yang 

tepat tentang target yang dituju, serta sasaran dan ukuran terkait yang nyata, 

dapat diukur, dan dapat direalisasi. 

b.) Menentukan kondisi tertarget 

Guna memfasilitasi hal tersebut, digunakan Smart City Wheel 

Framework, yakni sebuah metodologi yang telah dipraktikkan secara luas 

untuk memastikan sasaran kondisi yang tertarget dalam proses transisi 

Jakarta menjadi Smart City sebelum tahun 2025. Serangkaian sasaran 

berkaitan dengan enam kategori Smart City yang saling terkait, yaitu smart 

living, smart mobility, smart governance, smart environment, smart 

economy, dan smart people, ditetapkan dan diterjemahkan menjadi ukuran 

spesifik untuk 25 subkategori dan 108 penentu yang terkait, ambisius, 

relevan, terukur, dan dapat dicapai. 

                                                           
39 Ibid 



49 
 

 
 

c.) Mengidentifikasi Kesenjangan 

Kesenjangan tentu mampu diukur dengan cara membandingkan antara 

keadaan saat ini dengan keadaan target yang diidentifikasi pada masing‐

masing kategori Smart City. Untuk itu, Jakarta Smart City hadir guna 

memetakan kesenjangan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta dan berusaha 

untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan bantuan teknologi. 

Pemetaan tersebut digunakan melalui aplikasi berbasis Qlue guna 

mengidentifikasi dimana permasalahan paling banyak timbul dan kemudian 

bagaimana JSC dapat menganalisis cara pemecahan masalah tersebut. 

d.) Mengusulkan Solusi 

Melalui interpretasi tentang berbagai kesenjangan antara keadaan 

Jakarta saat ini dan keadaan yang ditargetkan, tahap selanjutnya ialah 

perumusan solusi untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Guna 

memastikan bahwa Jakarta akan mencapai tujuan yang dimaksud, maka 

cetak biru (blueprint) dan peta pelaksanaan (roadmap) yang komprehensif 

juga perlu dikembangkan untuk memandu pelaksanaan dari solusi tersebut. 

Guna mencapai tujuannya menjadikan Jakarta sebagai Smart City, Jakarta 

Smart City memiliki 6 (enam) poin yang dijadikan indikator untuk mencapai tujuannya 

tersebut. Keenam indikator ini mengacu pada indikator yang dikeluarkan oleh IBM 

selaku perusahaan komputer ternama di Amerika yang memperkenalkan konsep Smart 
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City untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Pada akhirnya Jakarta 

Smart City mengadopsi indikator Smart City yang dikeluarkan oleh perusahaan besar 

di Amerika ini. Keenam indikator tersebut diantaranya adalah :40 

i. Smart Governance 

Smart Governance atau pemerintahan yang pintar timbul untuk menciptakan tata 

kelola pemerintahan yang pintar dalam konteks ini ialah transparan, informatif, 

responsive terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan ruang partisipasi 

publik masyarakat melalui laporan saluran pengaduan masyarakat. Guna mencapai 

poin ini Pemprov DKI Jakarta melalui JSC meluncurkan aplikasi Qlue sebagai 

kanal pengaduan. 

ii. Smart People 

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan 12 tahun (sekolah 

formal), memfasilitasi kebutuhan hidup layak, meningkatkan indeks harapan hidup 

dan kemudian juga meningkatkan akses informasi publik guna mencerdaskan 

masyarakat. Kartu Jakarta Pintar adalah salah satu produk dalam poin ini. 

iii. Smart Economy 

Meningkatkan potensi-potensi kewirausahaan dan antusiasme inovasi kepada 

masyarakat DKI Jakarta agar tercipta produktivitas yang tinggi bagi warga DKI 

                                                           
40 Ibid 
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Jakarta. Diantaranya  yaitu pelatihan dan pembinaan usaha kecil dan menengah 

dengan maksud memperluas lapangan kerja serta meningkatkan daya saing antar 

daerah. Guna mencapai poin ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City 

baru-baru ini meresmikan Jakarta Creative Hub yang digunakan sebagai ruang 

bagi remaja untuk mengasah kreatifitasnya dalam berwirausaha ataupun 

memproduksi suatu inovasi. 

iv. Smart Mobility 

Membangun suatu sistem transportasi yang terintegrasi agar memudahkan 

masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. Kemudian menyediakan 

infrastruktur teknologi informasi yang mampu mendorong perkembangan ekonomi 

yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi. Salah satunya ialah dengan 

meluncurkan aplikasi Transjakarta yang memudahkan masyarakat untuk pergi dari 

suatu tempat ke tempat tujuannya. 

v. Smart Environment 

Menciptakan kualitas lingkungan yang baik melalui peningkatan program green 

building pada bangunan-bangunan baru dan pembangunan yang berkelanjutan dan 

ramah terhadap lingkungan, serta menjaga kualitas lingkungan agar selalu sehat 

melalui manajemen sumberdaya alam yang berkelanjutan sehingga Jakarta menjadi 

kota layak huni. Salah satu implementasinya dengan merubah seluruh sistem 

pencahayaan di Jakarta dengan sistem solar. 
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vi. Smart Living 

Menciptakan Kota DKI Jakarta yang sehat dan layak untuk dihuni serta 

mempermudah akses kesehatan, pendidikan, pariwisata dan fasilitas keamanan. 

Beberapa implementasi dari JSC atas poin smart living ialah diluncurkannya 

aplikasi Pantau Banjir yang terintegrasi dengan CCTV online yang disediakan 

Pemprov DKI Jakarta. 

4.1.2  Fokus Unit 

Jakarta Smart City dalam menjelaskan tugasnya tentu memiliki fokus-fokus 

tersendiri guna mencapai efektifitas dalam hasil. Namun poin penting yang bisa 

diambil dari gambar diatas ialah JSC menciptakan sistem dimana sistem tersebut 

berperan dalam menghubungkan keluhan masyarakat berupa aspirasi, kritik ataupun 

saran agar kemudian didengarkan oleh pemerintah. 

Gambar 4.1 Fokus Unit Jakarta Smart City  

(sumber: Jakarta Smart City 2017) 

JSC menyediakan ruang baru bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam 

pembangunan Jakarta Baru melalui aplikasi-aplikasi dan website yang dapat diakses 
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bahkan melalui ponsel. Salah satunya yaitu melalui aplikasi Qlue, masyarakat dapat 

melaporkan permasalahan yang dapat langsung ditindak lanjut oleh aparatur dan dinas 

terkait. Oleh karena itu, Qlue merupakan salah satu bagian terpenting dari Jakarta 

Smart City karena kegunaannya sebagai sarana penghubung kritik, saran dan keluhan 

masyarakat kepada Pemprov DKI Jakarta. 

4.1.3  Jakarta Smart City sebagai Unit Pelaksana 

 Unit Pelaksana Jakarta Smart City (UP JSC) berkedudukan di bawah Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta. Dengan kedudukan 

tersebut otomatis JSC bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinkominfomas 

DKI Jakarta, yaitu Dian Ekowati. Dalam menjalankan tugasnya, Jakarta Smart City 

bekerja sama dengan bidang-bidang lainnya di Dinkominfomas DKI Jakarta hingga 

dinas-dinas lainnya di DKI Jakarta guna memperoleh informasi berupa data-data untuk 

keperluan tertentu guna mengembangkan Smart City. 

 Jakarta Smart City dalam kesehariannya hanya terdiri dari beberapa divisi yang 

dikepalai langsung oleh Kepala Unit. Selain itu ada Kasubag bagian Tata Usaha dan 

Kepala Satuan Pelaksana yang mengawasi lima divisi pada Jakarta Smart City. 
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 Gambar 4.2 Struktur Organisasi Jakarta Smart City  

(sumber: JSC, hasil olah peneliti, 2017) 

Berdasarkan bagan struktur organisasi Jakarta Smart City yang tertera di atas, 

tentunya setiap bagian ataupun divisi memiliki tugas dan fungsi masing-masing. 

Berikut ini dijelaskan lagi tugas dan fungsi dari setiap divisi yang tertera pada bagan 

struktur diatas : 

Tabel 4.1 Tugas dan Fungsi Divisi di Jakarta Smart City 

No. Jabatan Tugas dan Fungsi 

1. 
Kepala Unit Unit 

Jakarta Smart City 

 Memimpin, mengepalai serta memonitor setiap 
bagian dan divisi yang berada di unit Jakarta 
Smart City 

2. 

Kasubag T.U 

 Memberikan pelayanan administrasi umum dan 
teknis yang berkenaan dengan urusan 
kepegawaian, keuangan, tata usaha, 
pelengkapan hingga perjalanan dinas untu studi 
banding. 

 Mengontrol pelaksana tugas pengamanan sarana 
dan prasaran kantor unit Jakarta Smart City 
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3. Kepala Satuan 
Pelaksana 

 

 Mengawasi kinerja setiap divisi yang ada di 
Jakarta Smart City. 

4. 

Divisi Field 

 Melakukan pengecekan atau survei di lapangan 
terkait program-program yang dijalankan oleh 
Jakarta Smart City 

 Melaksanakan tugas operasional Smart City 
Command Center 

 Menjalankan fungsi pengaduan dengan kanal 
pengaduan via media sosial di DKI Jakarta 

 Menjalankan sosialisasi program unggulan DKI 
Jakarta ataupun SKPD berdasarkan disposisi 

 Melakukan input data dan pemutakhiran data 
pada aplikasi di website http://jakarta.go.id 

 
5. 

Divisi Monitoring 
dan Evaluasi 

 Melakukan analisis kebutuhan dan kesesuaian 
program Jakarta Smart City untuk meningkatkan 
pelayanan pada masyarakat 

 Melakukan monitoring terhadap keluhan-
keluhan masyarakat melalui aplikasi Qlue yang 
belum ditindak lanjuti aparat 

6. 
Divisi Data dan 

Analisis 

 Mengolah data serta menganalisis guna 
memberikan informas dan wawasan baru yang 
bertujuan untuk pengambilan keputusan bagi 
kepala JSC bahkan Gubernur DKI Jakarta. 

7. 

Divisi 
Development 

 Melakukan pengembangan web dan aplikasi 
yang diprakarsai oleh Jakarta Smart City seperti 
Qlue, Traffi, dan lain-lain 

 Merancang dan membangun sistem jaringan 
infrastruktur teknologi informasi 

8. 

Divisi Komunikasi 

 Memberikan sosialisasi, informasi, terkait 
dengan kebijakan Jakarta Smart City kepada 
masyarakat dalam format yang mudah dipahami 
dan penggunaan media yang tepat. 

(Sumber: Jakarta Smart City, 2017) 

 

 

http://jakarta.go.id/
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4.2 PT. Qlue Performa Indonesia  

PT. Qlue Performa Indonesia merupakan perusahaan yang berdiri di Indonesia 

sejak tahun 2013 yang bekerja dibidang layanan solusi yang berbasis pada Google 

Enterprise.41  

“Jadi secara gampang mahaminnya, kita itu awalnya perusahaan geospasial 

dimana kita menjual jasa layanan pemetaan berbasis dari Google Earth. 

Kemudian dari pemetaan itu kita bikin produk yang pada akhirnya masuk ke 

pemerintahan, yaitu Qlue. Nah, sampe sekarang kita dikenalnya sebagai Qlue 

aja, padahal banyak aplikasi berbasis geospasial lainnya”42 

                        Gambar. 4.3 Profil PT. Qlue Performa Indonesia  

 

 

 

(sumber: PT. Qlue Performa Indonesia, 2017) 

Dengan kata lain, PT. Qlue Performa Indonesia merupakan perusahaan yang 

menekankan pada pengembangan di bidang geo spasial yang bermitra langsung dengan 

Google dalam dunia industri di bidang layanan pemetaan suatu daerah dan teknologi 

informasi. Sebelumnya, PT. Qlue Performa Indonesia merupakan PT. TerralogiQ, 

                                                           
41 Google Enterprise merupakan produk-produk google yang berada di hampir setiap gadget 
masyarakat, meliputi Google Earth, Google Maps, Google Maps API for Business, Google Search 
hingga Google Mobile Suite 
42 Wawancara dengan Willy Winarko, Community Manager PT. Qlue Performa, pada 28 Agustus 
2017, pukul 10.00 WIB 
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namun karena alasan komersial perusahaan ini mengganti namanya pada tahun 2015. 

Sampai saat ini PT. Qlue Performa sudah mempekerjakan karyawan hingga 50 orang. 

Dalam menjalankan perusahaan, tentu PT. Qlue Performa memiliki pedoman 

yaitu visi dan misi yang telah diramu sejak awal. Misi dari PT. Qlue Performa 

Indonesia sendiri yaitu “Global recognition for PT. Qlue Performa development 

service leveraging Google technology, aur valued partners and our own customisable 

products.”.  Dengan kata lain, mereka ingin dikenal bahwa PT. Qlue melakukan 

pengembangan terhadap layanan teknologi google, sehingga partner-partner dan 

produk-produk mereka juga diakui secara global. Sedangkan visi dari PT. Qlue 

Performa Indonesia adalah: “Qlue Performa thrives to escel and lead in Google 

Enterprise Geospatial technology solutions and our own inovative product 

development services.” Artinya, PT. Qlue Performa memiliki visi untuk berkembang, 

unggul dan memimpin di bidang layanan geospasial, serta memajukan teknologi 

geospasial dan pengembangan produk inovatif dibidang pelayanan.43 

Dalam menjalankan tujuannya, PT. Qlue Performa juga diisi oleh beberapa 

divisi untuk menopang visi, misi dan tujuannya. Divisi tersebut diantaranya ialah 

Divisi Produk, Divisi HRD, Divisi General Operations, dan Divisi Marketing & Sales. 

Kelima divisi tersebut dikepalai oleh CEO dan selaku Founder dari PT. Qlue Performa 

yaitu Rama Raditya. 

                                                           
43 Diolah dari website resmi PT. Qlue Performa Indonesia http://qlue.co.id pada tanggal 31 Agustus 
2017, pukul 09.00 WIB 
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4.2.1 Aplikasi Qlue sebagai Produk Kerjasama 

 Aplikasi Qlue merupakan aplikasi media sosial yang ditujukan untuk memberi 

kemudahan bagi penggunanya dalam konteks ini adalah masyarakat agar melaporkan 

permasalahan yang ada di lingkungan sekitar dan menangkap momen penting dengan 

foto dan letak lokasi terkait.44 Qlue hadir untuk membantu menghubungkan 

masyarakat kepada pemerintah terkait saran, kritik dan pengaduan masalah di 

sekitarnya. 

Penjelasan mengenai aplikasi Qlue ini juga dipertegas oleh Stephanie 

Edelweiss selaku Head of Marketing PT. Qlue Performa dalam sebuah wawancara. 

“Aplikasi Qlue itu intinya adalah sebuah aplikasi media sosial dimana aplikasi ini 

berguna bagi warga untuk melaporkan permasalahan di kotanya yang kemudian 

disalurkan kepada pemerintahnya” tutur Stephanie Edelweiss.45 

Dengan kata lain, Qlue memudahkan para warganya untuk melapor 

permasalahan disekitar kepada pemerintah daerah untuk kemudian ditindak lanjuti. 

Aplikasi ini mulai terangkat namanya sejak kerjasama yang dijalin dengan Pemprov 

DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City. Semenjak itu, sosialisasi yang dilakukan 

keduanya sangat gencar agar para warga di DKI Jakarta ikut mengunduh aplikasi dan 

                                                           
44 Penjelasan resmi dari PT. Qlue Performa dari keterangan aplikasi Qlue di Google Playstore dan App 
Store 
45 Wawancara dengan Stephanie Edelweiss, Head of Marketing PT. Qlue Performa pada 6 Juni 2016 
pukul 13.00 WIB 
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melaporkan permasalahannya. Hingga saat ini, Qlue juga masih bagian dari Jakarta 

Smart City. 

Stephanie Edelweiss selaku Head of Marketing PT. Qlue Performa juga 

menambahkan: 

“Awalnya latar belakang kenapa Qlue muncul itu saat Founder kita, Rama 

Raditya, melihat suatu fenomena bahwa kenapa sih sulit untuk warga buat 

berkomunikasi sama pemerintahnya. Kemudian gimana caranya karena dia 

basic nya komputer, dia membuat satu solusi gimana caranya agar si warga bisa 

gampang berkomunikasi ke pemerintah bahwa ada masalah loh di bawah” 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa ide berdirinya aplikasi 

Qlue ini datang dari pihak swasta yaitu Rama Raditya selaku Founder dan CEO dari 

PT. Qlue Performa. Aplikasi ini pada akhirnya dirilis resmi pada Desember 2014 dan 

dapat diunduh secara gratis oleh pengguna smartphone. 

4.2.2  Partnership 

 PT. Qlue Performa Indonesia sendiri saat ini telah menjalin banyak kerjasama 

dengan beberapa pihak pemerintah hingga swasta. Untuk aplikasi Qlue sendiri, saat ini 

PT. Qlue Performa Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan 5 daerah diantaranya 

ialah DKI Jakarta, Pekanbaru, Manado, Bima, dan Probolinggo. Dengan Provinsi DKI 

Jakarta sendiri, PT. Qlue Performa Indonesia telah menjalin kerjasama dalam 

pelayanan publik pengaduan masyarakat sejak tahun 2014.46 

                                                           
46 Diolah dari website resmi PT. Qlue Performa http://qlue.co.id/site/partnership/ diakses pada tanggal 
31 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB 
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 Selain bekerja sama dengan pemerintah daerah, PT. Qlue Performa Indonesia 

juga menjalin kerj sama dengan beberapa lembaga nasional lainnya seperti Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam hal pemetaan bencana di Indonesia. 

Sedangkan dengan pihak swasta, diantaranya ialah dengan provider telkomsel dan 

indosat, hingga beberapa supermarket seperti Giant, Alfamart dan Indomaret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


