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Fakta Terkini Perkotaan di Indonesia
Laju Urbanisasi Sangat Tinggi
Populasi Penduduk Indonesia, 1960-2050
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Diproyeksikan:
• Tingkat pertumbuhan penduduk
perkotaan 2,75% per tahun,
lebih besar dari nasional (1,17%

per tahun)
• Tahun 2045 - 82,37% penduduk
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Isu dan Problematika Kota di Indonesia
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Kota dan Perubahan Iklim
Kota adalah rumah bagi lebih dari setengah populasi dunia dan sebagian besar industri
dunia. Pada tahun 2050, lebih dari 70% populasi dunia (sekitar 6,4 miliar orang)
diproyeksikan tinggal di daerah perkotaan. Sebagian besar pertumbuhan absolut
populasi diproyeksikan terjadi di negara berkembang Asia, meskipun negara
berkembang di luar Asia diperkirakan memberikan kontribusi yang signifikan dan
meningkat dari waktu ke waktu
Meningkatnya urbanisasi memiliki implikasi yang signifikan terhadap perubahan iklim:
kualitas udara; ketersediaan dan kualitas air; penggunaan lahan; dan pengelolaan
sampah. Jika kebijakan yang tepat diterapkan, gelombang urbanisasi yang cepat saat
ini menawarkan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menciptakan
kota yang berkelanjutan, layak huni, dan dinamis
Kota-kota juga sangat rentan terhadap perubahan iklim, baik karena peristiwa cuaca
ekstrem dapat sangat mengganggu sistem perkotaan yang kompleks ataupun karena
begitu banyak populasi perkotaan dunia tinggal di daerah pesisir dataran rendah,
khususnya di Asia. Kerentanan terhadap gelombang badai dan naiknya permukaan laut
akan meningkat pesat selama beberapa dekade mendatang, karena banyak
pertumbuhan perkotaan terkonsentrasi di Asia
Sumber: OECD (2014)

Sekilas – Rencana Ibu Kota Negara Baru
KALIMANTAN TIMUR

PEMERINTAH
INDONESIA
AKAN
MEREALISASIKA JAKARTA
N RENCANA
PEMINDAHAN
“Pemerintah telah melakukan
IBU KOTA
kajian-kajian mendalam, dan
NEGARA DARI
kita intensifkan studinya
JAKARTA
dalam tiga tahun terakhir ini.
Hasil kajian-kajian tersebut
menyimpulkan bahwa lokasi
ibu kota baru yang paling ideal
adalah di sebagian Kabupaten
Penajam Paser Utara dan
sebagian di Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur”
(Presiden Joko Widodo,
26 Agustus 2019)

ALASAN PEMINDAHAN DARI
Sekitar 57% penduduk JAKARTA
Konversi lahan terbesar terjadi
Indonesia terkonsentrasi di
pulau Jawa

di pulau Jawa

Kontribusi PDB per pulau
terhadap PDB nasional kurang
merata

Pertumbuhan urbanisasi yang
sangat tinggi (konsentrasi
terbesar di DKI Jakarta)

Krisis ketersediaan air di pulau
Jawa terutama DKI Jakarta
dan Jawa Timur

Meningkatnya beban DKI
Jakarta sehingga daya dukung
lingkungan menurun dan
kerugian ekonomi menjadi
besar

ALASAN PEMILIHAN KALIMANTAN
Risiko bencana alam yang TIMUR
Memiliki infrastruktur yang
minim

relatif lengkap

Lokasi strategis di tengahtengah negara Indonesia

Pemerintah (negara) memiliki
lahan seluas 180 ribu hektar

Dekat dengan perkotaan yang
sudah berkembang

Pemerataan ekonomi akan
terwujud

Sumber: BAPPENAS RI (2019)

Konsep Infrastruktur Ibu Kota Negara Baru
IKN baru merupakan kota yang berkonsep Green, Smart,
Beautiful, dan Sustainable
Implementasi konsep Smart City (Kota Cerdas):
• pengembangan wireless internet access points, wireless broadband service,
jaringan 3G/4G/5G, smart/automated traffic management system.
• pelibatan masyarakat dalam kolaborasi dengan pemerintah kota guna mewujudkan
kota cerdas yang berkelanjutan melalui implementasi green energy, smart
transportation, smart health, smart elder, smart environment, dan inovasi lainnya.

• penggunaan teknologi seperti Internet of Things (IoT), Big Data, Building Information
Modelling (BIM), jaringan 5G, autonomous service, cloud computing, web
computing, dan artificial intelligence.

Implementasi konsep Green City:
• forest city, di mana minimal 50% dari total luas area kota merupakan “hutan kota”
• mengusung konsep “city in a garden”
• bangunan dan fasilitas merupakan green building dan eco-building.
Sumber: BAPPENAS RI (2019)

Mengapa ‘Harus’Kota Cerdas?
• Solusi dalam menyelesaikan tantangan perkotaan,
terutama urbanisasi (Behzadfar dkk., 2017)
• Strategi alami untuk mengurangi masalah yang
muncul akibat urbanisasi yang cepat dan
pertumbuhan populasi perkotaan (Mohanty dkk.,
2016)
• Solusi yang efektif, efisien dan berkelanjutan atas
tantangan dan permasalahan yang terus
meningkat yang dihadapi perkotaan (Caragliu
dkk., 2011; Su dkk., 2011; Chourabi dkk., 2012)

• Inisiatif Kota Cerdas diharapkan dapat mengcover seluruh isu permasalahan kota dan
kebutuhan masyarakat di wilayah kota tersebut
(Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, 2019)
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Isu Global Kota Cerdas dan Perubahan Iklim
Tujuan ke-11 dari
Sustainable Development
Goals :
Menjadikan kota dan
permukiman manusia
inklusif, aman, tangguh,
dan berkelanjutan
Tujuan ke-13 dari
Sustainable Development
Goals :
Segera mengambil
tindakan untuk melawan
perubahan iklim dan
dampaknya

Infrastruktur & Tantangan Perubahan Iklim:
COP26
KTT Perubahan Iklim (COP26) yang berlangsung pada tanggal 1-2 November 2021, di Glasgow, Skotlandia
berfokus pada isu-isu berikut:

• Global Net Zero
Negara-negara peserta diminta berperan melakukan inisiatif untuk memastikan global net zero dalam
setengah abad ke depan, diminta untuk ikut menjaga tingkat kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat celcius dan
berkolaborasi mengimplementasikan strategi upaya mencapai target pengurangan emisi pada 2030.

• Adaptasi Melindungi Masyarakat dan Habitat Alam
Negara-negara yang telah terkena dampak perubahan iklim perlu melindungi dan memulihkan ekosistem,
mendorong agar membangun pertahanan, sistem peringatan, dan infrastruktur yang tangguh. Setiap negara
diharapkan dapat saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk mendorong negara-negara lain yang terdampak
perubahan iklim.

• Memobilisasi Keuangan
Negara-negara (terutama “negara-negara kaya”) diminta untuk memenuhi janji mereka terkait pendanaan perubahan
iklim yang telah dijanjikan pada COP15.

• Finalisasi Paris Rule Book
Tantangan krisis iklim (perubahan iklim) dapat dihadapi dengan bekerja sama, perlu membangun kolaborasi antara
pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil. COP26 diagendakan untuk Paris Rules Book atau finalisasi dalam
implementasi Perjanjian Paris pada Desember 2015.

Ekosistem Teknologi Digital Kota Cerdas
• Jaringan IP
• Integrasi
teknologi
• Perangkat lunak
• Keamanan
• Analisis
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• Teknologi broadband dan
internet
• Telepon seluler
• Layanan TI dan jaringan
• Pemantauan dan sensor
• Keamanan
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Sumber: Lea (2017)

Tantangan Ibu Kota Negara Baru Sebagai Kota Cerdas
1

INFRASTRUKTUR

2

• Teknologi sensor yang membutuhkan
infrastruktur yang rumit dan mahal
• Keberadaan infrastruktur eksisting yang
sudah tua
• Pendanaan untuk proyek infrastruktur baru
terbatas dan birokrasi yang rumit
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KEAMANAN & PERETASAN
Seiring dengan
meningkatnya
penggunaan IoT dan
teknologi sensor, tingkat
ancaman terhadap
keamanan juga
meningkat
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MASALAH PRIVASI
Sementara semua orang ingin menikmati
lingkungan yang lebih nyaman, damai, dan
sehat, mereka justru selalu diawasi oleh
perangkat cerdas, misalnya kamera CCTV.
Akibatnya, privasi menjadi masalah tersendiri

MENDIDIK & MELIBATKAN
KOMUNITAS
Dengan proyek teknologi
baru di seluruh kota, proses
implementasi harus
melibatkan upaya “mendidik”
masyarakat kota tentang
manfaatnya

Sumber: Stone (2018)

5

MENJADI INKLUSIF
SECARA SOSIAL
Sangat penting bahwa
perencanaan Kota Cerdas
melibatkan pertimbangan
semua kelompok orang,
bukan hanya orang kaya dan
maju secara teknologi

Tantangan dan Peluang Kolaborasi
Mewujudkan Kota Cerdas
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PENDUKUNG
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KESIAPAN MESYARAKAT
MENUJU DIGITALISASI
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KEAMANAN SISTEM
DIGITAL DI SEGALA ASPEK
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TATA KELOLA (GOVERNANCE)
DAN BIROKRASI

Kolaborasi dan pelibatan multi sektor menjadi dua kata kunci dalam
mewujudkan Kota Cerdas.
Perlu dilakukan pelibatan masyarakat dalam kolaborasi multi sektor
guna mewujudkan Kota Cerdas yang berkelanjutan.
Pemerintah harus mengedukasi masyarakat terkait teknologi dan
inovasi digital yang digunakan.

Ibu Kota Negara Baru Indonesia harus dibangun sesuai
dengan filosofis desainnya dan benar-benar
mengimplementasikan konsep Green, Smart, Beautiful, dan
Sustainable.
Pelibatan masyarakat serta kolaborasi multi sektor antara
pemerintah dan masyarakat akan sangat menentukan
keberhasilan mewujudkan Ibu Kota Negara Baru yang sesuai
harapan.

Kesimpulan

• Isu dan permasalahan perkotaan di Indonesia saat ini kompleks (terutama kota
metropolitan seperti Jakarta), melibatkan sejumlah besar masyarakat perkotaan
dan pemerintah pengelola kota.
• Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia diarahkan pada terwujudnya
kota dengan fasilitas infrastuktur yang Green, Smart, Beautiful, dan Sustainable
karena terkait dengan isu global Sustainable Development Goals, khususnya terkait
dengan kota dan permukiman yang berkelanjutan dan penanganan perubahan iklim.
• Implementasi Ibu kota negara baru sebagai Kota Cerdas dengan sejumlah
kompleksitasnya memberikan sejumlah tantangan bagi seluruh pemangku kepentingan
karena terkait dengan faktor-faktor institusi, masyarakat, teknologi dan lingkungan

• Tantangan terbesar dalam mewujudkan ibu kota negara sebagai sebuah Kota Cerdas
adalah membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku dunia usaha
(bisnis). KADIN sedang mengambil inisiatif menjadi mesin penggerak utama untuk
melakukan itu.
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