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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan hukum sejatinya adalah memenuhi kebutuhan manusia pada 

kehidupan yang tertib berkeadilan, sebagai pencipta hukum itu sendiri.
1
 Tujuan 

hukum tersebut selaras dengan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 

tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945. Memajukan kesejahteraan umum, salah satu tujuan yang sedang 

dicapai tetapi masih jauh dari kata cukup. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun 

daerah dengan segala kebijakan dan produk hukumnya mengusahakan kesejahteraan 

tersebut, namun masih dalam konsep yang konvensional (belum cukup mengandung 

perkembangan-perkembangan seputar teknologi informasi). Hal ini adalah wajar 

adanya karena kehidupan sosial-yuridis kita pada prakteknya menganut pandangan 

sentralisme hukum (legal centralism) yang mengemukakan bahwa hukum adalah dan 

seharusnya merupakan hukum negara, bersifat sama untuk semua orang, tidak 

meliput hukum-hukum lainnya, dan ditegakkan oleh satu perangkat kelembagaan 

Negara.
2
 

                                                           
1
 Bintan R. Saragih, Percikan Pemikiran Hukum, Ketatanegaraan, dan Kebijakan Publik, (Jakarta: 

Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti Press, 2010), hal.6. 
2
 Tapi Omas Ihromi, Kajian Terhadap Hukum Dengan Pendekatan Antropologi: Catatan-catatan 

Untuk Peningkatan Pemahaman Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat, (Depok: Purnabhakti 

Universitas Indonesia, 2000), hal.4.  
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Perkembangan dari teknologi informasi dewasa ini salah satunya membawa 

pengaruh terhadap semakin konvergennya sistem komputasi (computing system) dan 

sistem komunikasi yang mendorong terintegrasi kedua sistem tersebut pada jarak jauh 

(telecommunnication system).
3
 Sistem komunikasi jarak jauh ini menciptakan 

globalisasi teknologi informasi yang pada gilirannya menghadirkan masyarakat 

informasi. Di Indonesia, integrasi fungsi teknologi, media dan komunikasi dikenal 

dengan istilah Telematika. 

Dari sisi pandang teori sistem, informasi memungkinkan kebebasan beraksi, 

mengendalikan pengeluaran, mengefisiensikan pengalokasian sumber daya dan 

waktu.
4
 Sementara teknologi informasi mejadi media bagi sirkulasi informasi itu 

sendiri. Pada tahap selanjutnya, teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai 

sarana untuk saling berkomunikasi dan dimanfaatkan masyarakat untuk penyebaran 

dan pencarian data serta untuk memberi pelayanan dan transaksi bisnis. 

Salah satu teknologi informasi yang saat ini sedang terus berkembang adalah 

media internet. Internet merupakan suatu media teknologi informasi berbasis virtual 

yang sering disebut juga dengan teknologi informasi dunia maya. Kehadiran internet 

yang sangat fenomenal ini semakin mengukuhkan pendapat bahwa teknologi 

informasi dan komunikasi telah menjadi mainstream budaya masyarakat dunia saat 

                                                           
3
 Ahmad M. Ramli dan tim, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi 

dan Komunikasi, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 

2009), hlm. 1. 
4
 Ibid. 
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ini.
5
 Internet telah melahirkan konsep baru di berbagai bidang, seperti di bidang 

perdagangan (e-commerce), bidang pendidikan (e-learning), bidang bisnis (e-

business), bidang politik (e-democracy), dan bidang pemerintahan (e-government).
6
 

Konsep e-government inilah yang menjadi cikal-bakal perkembangan smart city di 

Indonesia. 

Konsep smart city adalah sebuah konsep baru dalam pemerintahan daerah 

Indonesia, yang baru diterapkan oleh kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan 

Surabaya. Dalam sembilan kebijakan strategis Kabinet Kerja Jokowi yang dikenal 

dengan Nawacita, butir kedua menyebutkan pemerintah bertekad untuk membangun 

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
7
 Maka dari 

itu, perlu berbagai terobosan dan upaya untuk mewujudkan kondisi tersebut dan salah 

satu di antaranya menurut penulis adalah melalui pengembangan Smart City. Konsep 

ini terinspirasi dari kota-kota negara maju seperti Barcelona, Hong Kong, 

Kopenhagen, Berlin, London, Tokyo, Paris, New York, Wina, dan Toronto. 

Apabila menelaah konstitusi, terobosan smart city ini adalah salah satu upaya 

untuk mewujudkan supremasi atas hak-hak asasi manusia. Di antaranya adalah: hak 

mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 

                                                           
5
 Jimly Asshidiqie, Hukum Tata negara dan Pilar-pilar Demokrasi, (Jakarta: Konpress, 2005, 

hlm.234). 
6
 Dewan Pers, Dialog Pers dan Hukum, (Jakarta: UNESCO dan Dewan Pers, 2004), hlm.19. 

7
 Bab 2 Kondisi Umum, hlm. 2-2 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. 



4 
 

manusia;
8
 dan hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
9
 Kata kunci dari konsep smart city 

ini yang mendapat legalitas dari konstitusi adalah “akses informasi” dan 

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi”. 

Sesungguhnya, cikal-bakal konsep smart city berawal dari diterbitkannya 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-Government.
10

 Inpres ini merumuskan bahwa tujuan 

pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam 

rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Dan 

momentum berlanjut dengan diadakannya pagelaran Smart City Award, yang 

merupakan ajang penghargaan dari majalah Warta Ekonomi dan Warta eGov untuk 

kabupaten / kota yang telah mengimplementasikan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam tatanan kehidupan, sehingga menciptakan kota yang pintar. Smart 

City Award telah terhelat pada tahun 2011 yang dimenangi oleh Kota Surabaya. 

Pemerintah Pusat terus mendukung dan memacu Pemerintah Daerah dengan 

meluncurkan program Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) pada 24 Maret 2015 oleh 

                                                           
8
 Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945. 

9
 Pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI 1945. 

10
 Lampiran I hlm. 6 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-Government. 
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Wakil Presiden Jusuf Kalla. Suatu gagasan yang diprakarsai Institut Teknologi 

Bandung, harian Kompas, dan Perusahaan Gas Negara.
11

 Indeks ini bertujuan untuk 

mengukur dan memeringkat kinerja pengelolaan kota berbasis teknologi digital 

terhadap pelayanan masyarakat. 

Salah satu faktor penunjang tercapainya tujuan kebijakan, pemerintah harus 

melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber daya dan 

pengelolaan sumber daya tersebut,
12

 yang juga sebagai usaha meningkatkan 

perekonomian karena teknologi dalam bidang ekonomi diartikan sebagai 

“pengaplikasian pengetahuan ilmiah untuk proses produksi barang industri dan 

peningkatan pelayanan”.
13

 Urbanisasi adalah tindakan yang tepat jika masyarakat dari 

desa memiliki bekal keterampilan dan keahlian yang memadai. Selain itu, kapasitas 

daya lingkungan kota juga sangat mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakatnya. 

Jika kapasitas daya lingkungan kota masih sangat terbatas, maka menekan atau 

mengurangi tingginya angka kepadatan penduduk, tingginya limbah karbon dan 

limbah, serta tingginya jumlah kawasan kumuh akan sulit untuk dilakukan. 

Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadikan kota-kota 

besar di dalamnya menjadi kota pintar, maka perlu dilakukan pengkajian ulang 

terhadap berbagai kebijakannya agar mendukung terwujudnya smart city seperti yang 

                                                           
11

 Didit Putra Erlangga Rahardjo dan FX Laksana Agung Saputra, “Indeks Kota Cerdas 

Diperkenalkan”, Koran Kompas, 24 Maret 2015, hal.1. 
12

 Samodra Wibawa, Yuyun Purbokusumo dan Agus Pramusinto, Evaluasi Kebijakan Publik, 

(Yogyakarta: PT RagaGrafindo Persada, 1994), hal.4. 
13

 Sunaryati Hartono, Pembahasan Kertas Kerja: Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam 

Peraturan Perundangan, Seminar Aspek-Aspek Hukum Pengalihan Teknologi, BPHN-Bina Cipta, 

Bandung, 1981, hal.189. 
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sudah dipelopori dengan sangat baik oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

Mengingat pemerintah selaku pembuat kebijakan pastilah mengorientasikan 

keberhasilan kebijakannya tersebut, maka ia berkepentingan untuk menjaga proses 

implementasi sebaik mungkin.
14

 Terlebih, karena menurut Satjipto Rahardjo bahwa 

salah satu ciri yang menonjol dalam masyarakat modern adalah penggunaan hukum 

secara sadar oleh masyarakatnya,
15

 maka harus terdapat evaluasi terhadap kebijakan 

yang akan dan sedang dikembangkan oleh pemerintah yakni konsep smart city. 

Inisiatif Pemerintah Daerah dalam mengembangkan smart city selaras dengan 

asas otonomi daerah yakni hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat.
16

 Tetapi masih kurang kuat dan lengkap adanya, mengingat definisi dan 

parameter smart city itu sendiri masih terdapat perbedaan di antara para pihak. Indeks 

kota cerdas yang diluncurkan wakil presiden Jusuf Kalla hanya sebatas satuan nilai, 

bukan dasar hukum yang rigit untuk melegalkan pengaplikasian teknologi dan sistem 

informasi oleh Pemerintah Daerah. Serupa dengan Inpres No.3 Tahun 2003 tentang 

Pengembangan e-government juga hanyalah sebuah peraturan semu (beleidsregel) 

yang tidak bersifat memaksa. 

Sejatinya, hukum harus bisa memprediksi kebutuhan suatu sistem sosial yang 

berkembang di dalam masyarakat di masa depan. Penerapan jaringan informasi di 

                                                           
14

 Ibid., hal.8. 
15

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Aditya Bhakti, 1996), hal.190. 
16

 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2014 Nomor 244). 
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lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terpadu telah menjadi 

prasyarat yang penting untuk mencapai good governance dalam rangka meningkatkan 

transparansi, akuntabililtas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan 

kepemerintahan guna antara lain memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan 

efisiensi pelaksanaan otonomi daerah, serta mengurangi berbagai kemungkinan 

kebocoran anggaran.
17

 Dalam kenyataannya, banyak terdapat aturan hukum yang 

menunjukkan kelemahan-kelemahan karena pengaruh waktu yang mengusangkan 

manfaatnya itu.
18

 Baik Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE), hingga Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik tidak memberikan perlindungan terhadap pemerintah 

(daerah) untuk menginovasi dan menginovasikan teknologi. Mengingat perkataan 

dari Mochtar Kusumaatmadja bahwa peranan hukum dalam pembangunan adalah 

untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur,
19

 dan 

sebagaimana sebuah adagium mengatakan, hukum harus muncul sebagai kekuatan 

yang memberikan solusi,
20

 maka penulis juga akan membahas bagaimana 

kelengkapan dasar hukum pelaksanaan konsep smart city ini. 

                                                           
17

 Hinca IP Pandjaitan, Hadi Pranoto, Mirna Dian Avianti Siregar, dan Irfan Fahmi, Membangun 

Cyberlaw Indonesia Yang Demokratis, (Jakarta: Indonesia Media Law & Policy Centre, 2005), hlm. 

21. 
18

 Roeslan Saleh, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hal.40. 
19

 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung: PT Alumni, 

2013), hlm. 19. 
20

 Sri Redjeki Hartono, Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi, Pidato Pengukuhan Guru Besar 

di dalam Hukum Dagang pada FH UNDIP, Semarang, 1995, hal.6-7. 
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Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilakukan penelitian ilmiah untuk 

dijadikan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS (SMART CITY) DALAM RANGKA 

INOVASI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 

2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaturan tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas (Smart City) 

Dalam Rangka Inovasi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? 

2. Bagaimana kesesuaian antara pengaturan mengenai konsep kota cerdas (smart 

city) dengan konsep Inovasi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Bahwa setiap karya ilmiah di dalam pengkajian terhadap suatu obyek 

penelitian selalu terlebih dahulu menentukan tujuan dan maksud dari penelitian 

tersebut karena demikian arah tulisannya menuju kepada tujuan yang diharapkan. 
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Terkait dengan kajian konsep smart city oleh Pemerintah Daerah yang menjadi obyek 

studi dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai sebagaimana disebutkan di 

bawah ini: 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Untuk memahami pengelenggaraan konsep Kota Cerdas (Smart City) 

dalam perspektif Hukum Pemerintahan Daerah. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang penyelenggaraan kota cerdas 

(smart city) dalam rangka Inovasi Daerah. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian antara pengaturan mengenai konsep 

kota cerdas (smart city) dengan konsep Inovasi Daerah. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis/akademik. 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum Pemerintahan Daerah 

berkaitan dengan konsep smart city. 

I.4.2 Manfaat Praktis  
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a. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi  Pemerintah Daerah 

kabupaten / kota dalam penyelenggaraan konsep kota cerdas (smart city). 

b. Hasil penelitian menjadi materi masukan bagi para akademisi dan praktisi 

terkait pengaturan konsep kota cerdas (smart city). 

 

I.5 Sistematika Laporan Hasil Penelitian 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, penulis akan memberikan 

uraian tentang hal-hal pokok yang ada dalam penelitian ini secara garis bedarnya 

yang terdiri dari 5 bab, yaitu: 

BAB I tentang PENDAHULUAN, dalam bab ini berisikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

laporan hasil penelitian. 

BAB II tentang TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini berisikan teori mengenai 

kebijakan publik oleh Pemerintah Daerah, konsep kota cerdas (smart city), dan 

Inovasi Daerah. Terbagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu landasan peraturan 

perundang-undangan dan landasan teori & konseptual. 

BAB III tentang METODE PENELITIAN, dalam bab ini berisikan metode penelitian 

yang digunakan yakni Penelitian Hukum Normatif. Kemudian juga dijabarkan 

mengenai macam penelitian, tipe penelitian, jenis data yang dikumpulkan, teknik / 

metode pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan oleh penulis. 
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BAB IV tentang HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS, dalam bab ini berisikan 

tentang analisi dari hal-hal yang diuraikan dalam rumusan masalah,  

BAB V tentang KESIMPULAN DAN SARAN, dalam bab ini berisikan kesimpulan 

dari hasil analisis yang telah dilakukan utnuk menjawab rumusan masalah.  

Pada akhir penulisan disertakan juga daftar pustaka yang digunakan sebagai 

pendukung dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




