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Lampiran I  

Kriteria Penilaian Tingkat Kematangan  

Kota Cerdas untuk Pemerintahan Daerah 

 

1 Umum 

1.1. Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Skema 

Penilaian Tingkat Kematangan Kota Cerdas untuk Pemerintahan 

Daerah; 

1.2. Dokumen ini terdiri dari kriteria penilaian yang digunakan dalam 

pelaksanaan penilaian tingkat kematangan kota cerdas terhadap 

pengelolaan ekosistem solusi cerdas pada layanan pemerintahan 

daerah; 

1.3. Dokumen ini berlaku untuk penilaian pada pemerintahan daerah baik 

provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia. 

 

2 Prinsip-prinsip penggunaan 

2.1. Strategi yang holistik 

Kota cerdas tidak hanya terkait perbaikan yang dihasilkan dari 

penyediaan berbagai solusi cerdas, baik berbentuk teknologi maupun 

teknologi informasi dan komunikasi, tetapi sebagai sistem sosio-teknis 

yang kompleks. Perkembangan teknologi diselaraskan dengan faktor 

manusia, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan; 

2.2. Kolaborasi  

Kota cerdas memperhatikan kolaborasi, perbaikan berkelanjutan dan 

inovasi bersama antar pemerintah, akademisi, industri, masyarakat 

dan organisasi masyarakat sipil dalam pengembangan strategi kota 

cerdas; 

2.3. Pendekatan pengembangan eksosistem solusi cerdas 

Top-down menempatkan pemerintahan daerah untuk menentukan 

visi jangka panjang dan kerangka kerja strategis dalam tata kelola 

pembangunan kota cerdas, dengan memperhatikan pemenuhan 

harapan dan kepentingan pemangku kepentingan; 
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Bottom-up menempatkan masyarakat sipil dalam pengendaliannya 

serta melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan 

ekosistem solusi kota cerdas dalam pelayanan; 

2.4. Integrasi dimensi 

Integrasi Strategi multi dimensi dapat mencakup kualitas hidup, 

ekonomi, masyarakat, lingkungan, mobilitas, tata kelola serta dapat 

termasuk energi, utilitas sarana prasarana, bangunan, keselamatan, 

keamanan, transportasi, Pendidikan, Kesehatan dan urusan  

pemerintahan daerah lainnya; 

2.5. Asas manfaat 

Ekosistem solusi cerdas harus memberikan nilai lebih bagi 

masyarakat dan pemangku kepentingan serta menghubungkan 

ekosistem layanan dan berbagi data untuk berbagai kepentingan; 

2.6. Pendekatan berorientasi solusi  

Kota cerdas mampu belajar dari kendala yang dihadapi sebelumnya 

dan menerapkan ekosistem solusi cerdas yang mudah digunakan 

dalam memecahkan masalah dalam layanan yang menjadi urusan 

pemerintahan daerah; 

2.7. Pendekatan berorientasi pada pengalaman 

Masyarakat merasakan, memiliki, mengalami atau menerima layanan 

yang optimal. 

 

3 Kriteria nilai kematangan 

3.1. Nilai kematangan kota cerdas adalah sebagai berikut:  

1. Tingkat 1 - perencanaan ekosistem solusi cerdas  

perencanaan yang mengindikasikan rencana daerah yang akan 

digunakan untuk pengembangan ekosistem solusi cerdas, 

2. Tingkat 2 - pembangunan ekosistem solusi cerdas  

Pembangunan ekosistem solusi cerdas pada semua sektor untuk 

mendukung pengambilan keputusan, baik digunakan masyarakat 

atau pemerintah sesuai dengan kepentingannya, 

3. Tingkat 3 - pengoperasian ekosistem solusi cerdas  
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Penggunaan ekosistem solusi cerdas yang dapat beroperasi dengan 

baik dan mudah diakses, 

4. Tingkat 4 – kapabilitas ekosistem solusi cerdas (interoperabilitas)  

Penggunaan ekosistem solusi cerdas sudah terintegrasi, terhubung 

dengan ekosistem lain dan tersedia dimana saja, 

5. Tingkat 5 - optimalisasi  

Penggunaan output ekosistem solusi cerdas untuk peningkatan 

layanan perkotaan yang optimal. 

 

4 Alat penilaian nilai kematangan kota cerdas (verifier) 

4.1. Persyaratan SNI ISO 37122 : 2019 

4.1.1. Persyaratan indikator kota cerdas untuk layanan wajib dasar 

mengacu kepada SNI ISO 37122 : 2019 yaitu: 

1. Layanan pendidikan 

No 
Persyaratan 

indikator 
Data yang dibutuhkan Sumber Data  

1 
  

Persentase 
populasi 
masyarakat 
kota yang 
memiliki 
kompetensi 
penguasaan 
lebih dari satu 
bahasa di 
tingkat 
profesional 
  

1.  Jumlah total orang yang dapat 
berkomunikasi menggunakan lebih 
dari satu bahasa asing di tingkat 
profesional  yang dapat diperoleh 
misalkan dari data: orang yang 
bersekolah pada sekolah internasional, 
boarding school, pendidikan 
formal/non formal 

Data sensus, 
atau 
survei lokal, 
regional atau 
nasional 
yang 
berkaitan 
dengan 
bahasa asing 
yang 
digunakan 
  

2. Total populasi masyarakat kota 

2 Jumlah 
perangkat 
komputer, 
laptop, tablet 
atau alat 
pembelajaran 
digital yang 
tersedia per 
1000 siswa 

1. Jumlah perangkat komputer, laptop, 
tablet atau alat pembelajaran digital 
dengan akses internet untuk siswa 
sekolah dasar, SMP dan SMU di kota 
(hanya menghitung  sekolah yang 
memiliki komputer, laptop, tablet dan 
alat pembelajaran digital dengan akses 
internet). Kecepatan akses internet 
juga dapat menjadi pertimbangan 
untuk analisis indikator ini. 

 

Data dari 
otoritas 
pendidikan 
atau dewan 
sekolah 

No 
Persyaratan 

indikator 
Data yang dibutuhkan Sumber Data 
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2. Layanan kesehatan 

No 
Persyaratan 

indikator 
Data yang 

dibutuhkan 
Sumber Data  

1 
  
  

Persentase 
populasi yang 
memiliki file 
kesehatan terpadu 
yang dapat diakses 
secara online oleh 
penyedia layanan 
kesehatan 
  

1. Jumlah penduduk 
di kota yang 
bersangkutan 
 

- Data dari penyedia/asuransi 
kesehatan lokal, regional atau 
provinsi, atau dari otoritas atau 
kementerian yang relevan atau 
data dari BPJS  

- Data dari Dukcapil daerah 
untuk jumlah penduduk  

 

- Database rekaman medis 
terpadu dari RS, doktor 
keluarga, klinik, test centre 

- Data dari Dinas kesehatan 
daerah (bidang yankes, data 
MR) 

2. Jumlah orang 
yang memiliki file 
kesehatan terpadu 
online yang dapat 
diakses secara 
online oleh semua 
penyedia layanan 
kesehatan di kota 
yang 
bersangkutan 

  2. Jumlah total populasi siswa sekolah 
dasar, SMP, dan SMA (yg sekolahnya 
memiliki komputer, laptop, tablet dan 
alat pembelajaran digital dengan akses 
internet) 

 

3 
  

Jumlah 
lulusan 
pendidikan 
tinggi bidang 
sains, 
teknologi, 
teknik, 
matematika 
per 100.000 
populasi 
  

1. Jumlah total populasi (diluar 
penduduk yang tinggal 
sementara/siswa internasional) 
 
Program  bidang sains, teknologi, 
teknik, matematika mencakup ilmu 
matematika, musik digital, seni 
digital, keteknikan dan survey, ilmu 
alam, fisika dan biologi.    

Data dari 
perguruan 
tinggi atau 
Kemterian 
Pendidikn 
dan 
Kebudayaan. 
Apabila 
kedua data 
ini tidak ada, 
maka dapat 
dengan 
survey 

2. Jumlah total populasi (diluar 
penduduk yang tinggal 
sementara/siswa internasional) 
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No 
Persyaratan 

indikator 
Data yang 

dibutuhkan 
Sumber Data  

2 Jumlah janji temu 
medis jarak jauh 
per tahun yang 
dilakukan oleh per 
100.000 penduduk 

1. Jumlah janji 
medis yang 
dilakukan dari 
jarak jauh, seperti 
melalui layanan 
online: video, 
ponsel, 
telemonitoring, 
telekonferensi, 
pengumpulan data 
jarak jauh (yang 
dilakukan secara 
resmi) 

- Data dari otoritas/ 
kementerian yang 
mengawasi/bertanggung 
jawab dalam pelayanan 
kesehatan 

- Data dari Sistem 
Informasi Penyakit Tidak 
menular (SIPPTM) untuk 
SPM hipertensi dan 
diabetes serta dashboard 
nasional untuk 
pemantauan kesehatan 

2. Jumlah populasi 
penduduk  

 

3 Persentase 
populasi yang 
dapat mengakses 
sistem peringatan 
dini publik secara 
real-time untuk 
pemberitahuan 
kualitas udara dan 
air 

1. Jumlah orang 
yang dapat 
mengakses 
sistem/perangkat 
peringatan dini 
secara real-time 
untuk 
pemberitahuan 
kualitas air dan 
udara, termasuk 
peringatan bahaya 
kualitas air dan 
udara (sistem 
peringatan dapat 
dalam bentuk 
aplikasi seluler, 
email, teks, suara, 
pra rekam atau 
secara daring) 
 
 

Data dari otoritas terkait yang 
bertanggung jawab atas 
pengelolaan sistem peringatan 
dini 
 
Misal melalui halo kemkes 
5000567, promosi kesehatan 
untuk baku mutu air dan udara 

  2. Total populasi 
penduduk kota 
(yang merupakan 
penduduk yang 
terdaftar di kota 
tersebut) 
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3. Layanan Sosial 

No Persyaratan indikator Data yang dibutuhkan Sumber Data  

1 
  
  

Persentase bangunan 
umum yang dapat 
diakses oleh orang-
orang berkebutuhan 
khusus 

1. Jumlah bangunan umum 
yang ada di kota  

Catatan: bangunan umum 
merupakan gedung 
pemerintah dan bangunan 
yang ditujukan untuk 
kepentingan publik 

- Data dari otoritas 
lokal, pejabat, atau 
kementerian atau 
otoritas yang 
bertangung jawab 
atas bangunan umum 
atau 

 
- Data dari 

Kementerian PUPR 
untuk data bangunan 
dan gedung, dan 
buku aksesibilitas 
alat bantu bagi yang 
berkebutuhan 
khusus (ram, simbol, 
bangunan, building 
block) 

 

2. Jumlah bangunan publik 
di dalam kota yang dapat 
diakses oleh orang-orang 
dengan kebutuhan khusus 
(parkir, pintu masuk 
utama, pintu otomatis, 
lampu penerangan yang 
cukup, toilet, dan elevator 
pada setiap lantai) 

2 
  

Persentase anggaran 
daerah yang 
dialokasikan untuk 
penyediaan alat 
bantu mobilitas, 
perangkat 
dan teknologi 
bantuan untuk orang 
dengan kebutuhan 
khusus (termasuk 
manula) 

1. Jumlah biaya untuk 
penyediaan 
alat bantu mobilitas, 
perangkat, dan teknologi 
bantu yang dihabiskan kota 
dalam satu tahun anggaran 

Data dari otoritas yang 
menyediakan anggaran 
untuk penyediaan  
kebutuhan alat bantu 
mobilitas, perangkat, 
dan teknologi bantu 
penduduk yang 
berkebutuhan khusus 2. Jumlah total anggaran 

daerah dalam satu tahun 
anggaran 

3 
  

Persentase 
penyeberangan jalan 
yang dilengkapi 
dengan sinyal 
penyeberangan yang 
dapat diakses 
pejalan kaki 
  

1. Jumlah penyeberangan 
jalan yang dilengkapi 
dengan sinyal 
penyeberangan yang 
dapat diakses 
penyeberang jalan 
 
Sinyal penyeberangan 
berupa alat yang  
menginformasikan 
kapan dapat 
menyeberang dapat 
berupa suara atau 
getaran atau sinyal 
pelengkap untuk sinyal 
visual 

Data otoritas atau 
kementerian yang 
mengawasi jalur umum 
dan sinyal lalu lintas 
  

2. Jumlah penyeberangan 
yang memilki sinyal 
penyeberangan 
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No Persyaratan indikator Data yang dibutuhkan Sumber Data  

4 
  

Persentase anggaran 
daerah yang 
dialokasikan untuk 
pengadaan program  
untuk menjembatani 
kesenjangan digital 
  

1. Jumlah pengeluaran 
tahunan daerah pada 
pemrograman yang 
dirancang untuk 
menjembatani kesenjangan 
digital  
 
Catatan: program 
penjembatan kesenjangan 
digittal merujuk pada 
kesenjangan ekonomi, 
pendidikan, dan sosial 
dalam mengakses teknologi 
informasi dan komunikasi 
seperti komputer dan 
internet. Namun dapat juga 
berupa program bantuan 
untuk masyarakat 
berpendapatan rendah dan 
rentan (manula, anak-anak, 
dan remaja) untuk 
menyediakan akses atau 
mempelajari teknologi baru 
dengan menyediakan 
software, hardware dan 
akses internet. 

Data anggaran daerah 
  

2. Total anggaran tahunan 
daerah 

 

 

4. Layanan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman 

No Persyaratan indikator 
Data yang 

dibutuhkan 
Sumber Data  

1 
  

Persentase 
rumahtangga/tempat 
tinggal yang 
menggunakan 
pengukur berbasis 
aplikasi pintar untuk 
pengukuran  energi 
(listrik, gas, energi 
panas) 

1.  Jumlah total  
rumah 
tangga/tempat 
tinggal yang 
memiliki 
pengukur 
berbasis aplikasi 
pintar untuk 
pengukuran 
energi 

Data dari penyedia energi di 
tingkat lokal atau regional, atau 
otoritas terkait yang memiliki data 
meter energi berbasis aplikasi 
pintar di tingkat lokal 
 
Pengukur energi berbasis aplikasi 
pintar merupakan  pengukur 
energi secara real time  yang 
divisualisasikan secara online di 
rumah melalui tampilan digital 
atau yang tersedia melalui aplikasi 
online real-time  

2.  Jumlah total 
rumah tangga/ 
tempat tinggal di 
kota 
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No Persyaratan indikator 
Data yang 

dibutuhkan 
Sumber Data  

2 
  

Persentase 
rumahtangga/tempat 
tinggal yang 
menggunakan 
pengukur konsumsi 
air rumah tangga 
berbasis aplikasi 
pintar 
 
 

1.  Jumlah total 
rumah tangga/ 
tempat tinggal 
yang memiliki 
pengukur 
konsumsi air 
rumah tangga 
berbasis aplikasi 
pintar 

Data dari penyedia air di tingkat 
lokal atau regional atau 
otoritas yang memiliki data  untuk  
meteran air berbasis aplikasi 
pintar 
 
Pengukur air pintar merupakan 
pengukur konsumsi air rumah 
tangga secara real time  yang 
divisualisasikan secara online di 
rumah melalui tampilan digital 
atau yang tersedia melalui aplikasi 
online real-time yang bisa diakses 
pengguna dan penyedia 
  

2. Jumlah total 
rumah tangga/ 
tempat tinggal di 
kota 

 

5. Layanan pekerjaan umum dan penataan ruang 

No Persyaratan indikator Data yang dibutuhkan Sumber Data  

1 
  

Persentase 
penggunaan air 
minum yang terukur 
di stasiun 
pemantauan kualitas 
air secara real time 

1. Jumlah air minum 
yang’terukur secara 
realtime di stasiun 
pemantauan kualitas air 

Data dari otoritas yang 
mengawasi kualitas 
air minum 

    2. Jumlah total air minum 
yang didistribusikan di 
kota 

  

2 
  

Jumlah stasiun 
pemantauan kualitas 
air lingkungan 
secara real-time  
untuk 100.000 
populasi 
  

1. Jumlah total stasiun 
pemantauan kualitas air 
yang beroperasi secara 
real-time di kota. 

 
Kualitas air yang dimonitor 
merupakan air yang 
berada di sungai atau  
lahan penyimpan air 
(wetlands), waduk dan 
bendungan 

Data dari penyedia air 
di tingkat lokal atau 
regional atau otoritas 
yang menyimpan data  
sistem distribusi air di 
tingkat lokal 
  

2.  Total populasi penduduk 
kota 

3 
  

Persentase jaringan 
distribusi air yang 
dipantau melalui 
sistem cerdas (smart 
system) 
 

  

1.   Panjang jaringan distribusi 
air (dalam kilometer) yang 
dicakup oleh sistem air 
pintar 

 
Catatan: Air yang 
dimaksud disini 
merupakan air yang 

Data penyedia lokal 
atau regional, atau  
yang relevan, otoritas 
atau kementerian 
yang menyimpan data  
meteran air berbasis 
aplikasi pintar   
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No Persyaratan indikator Data yang dibutuhkan Sumber Data  

digunakan baik oleh 
utilitas umum, komersial, 
industri dan kebutuhan 
daerah tersebut.  
 

2.  Total panjang jaringan 
distribusi air dalam 
kilometer 

4 
  

Persentase bangunan 
yang memiliki sistem 
meteran air berbasis 
aplikasi pintar 
 
 
  

1. Jumlah bangunan di kota 
yang memiliki meteran air 
berbasis aplikasi pintar 

 
Catatan:   
- Bangunan meliputi 

bangunan umum dan 
bangunan komersial 
dan pabrik, tidak 
termasuk bangunan 
tempat tinggal 

- Pengukuran dilakukan 
untuk seluruh 
konsumsi air di 
bangunan tersebut 

Data penyedia lokal 
atau regional, atau  
yang relevan, otoritas 
atau kementerian 
yang menyimpan data  
meteran air berbasis 
aplikasi pintar   
  

2.   Jumlah total bangunan di 
kota 

5 
  

Persentase air limbah 
yang diolah untuk 
digunakan kembali  

  

1.  Volume total air limbah 
olahan yang digunakan 
kembali selama setahun 

 

Data dari otoritas yang 
bertanggung jawab 
atas pengelolaan air 
limbah dan jaringan 
aliran  air limbah. 
Data dapat juga 
bersumber dari 
penyedia utilitas lokal 
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No Persyaratan indikator Data yang dibutuhkan Sumber Data  

2. Volume total air limbah 
yang diolah selama setahun 
 

Catatan: air limbah yang 
diolah untuk digunakan 
kembali dapat menggunakan 
perlakuan sekunder biologi 
atau yang diikuti dengan 
perlakuan ketiga secara 
konvensional atau perlakuan 
yang berkualitas tinggi setelah 
perlakuan menggunakan 
membran untuk irigasi 
pertanian, irigasi perkotaan 
atau daur ulang air dan air 
tanah 

6 
  

Parameter bio solid 
yang digunakan 
kembali (dry matter 
mass) 

  

1. Jumlah total biosolids 
yang digunakan kembali 
dalam setahun dalam 
bentuk massa bahan 
kering (dry matter mass) 

Data dari kementerian 
atau lembaga yang 
bertanggung jawab 
atas pengelolaan 
limbah padat, air 
limbah dan sistem 
pembuangan limbah. 
Data dapat juga 
bersumber dari 
penyedia utilitas lokal 

  

2.  Jumlah total biosolids 
yang diproduksi dan 
diukur di lokasi keluarnya 
biosolid tersebut di kota, 
yang diukur dalam massa 
bahan kering selama 
setahun 

7 
  

Energi yang berasal 
dari air limbah 
sebagai persentase 
dari total konsumsi 
energi daerah 

  

1. Jumlah total energi 
tahunan yang berasal dari 
jaringan air limbah dan 
instalasi pengolahan air 
limbah 

Data jumlah energi 
yang berasal dari 
air limbah otoritas 
terkait atau dari  
utilitas air limbah. 

  2.  Total konsumsi energi 
daerah 

8 
  

Persentase jumlah 
total air limbah yang 
digunakan untuk 
menghasilkan energi 
  

1. jumlah total air limbah 
yang digunakan untuk 
menghasilkan energi  (dalam 
gigajoule) 

Data dari utilitas 
lokal, atau otoritas 
yang 
mengawasi 
pengolahan air limbah 
dan pembangkit energi  
  

2. Jumlah total air limbah 

9 
  

Persentase jaringan 
pipa air limbah yang 
dipantau dengan 
sistem sensor secara  
real-time 

1. Panjang jaringan pipa air 
limbah yang dipantau oleh 
data real-time sistem sensor 
pelacakan dalam kilometer 

Data dari otoritas  
terkait yang 
bertanggung jawab 
untuk air limbah, atau 
organisasi utilitas 
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No Persyaratan indikator Data yang dibutuhkan Sumber Data  

  2.  Panjang total pipa air 
limbah jaringan dalam 
kilometer 

publik 
  

 

6. Layanan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat 

No Persyaratan indikator Data yang dibutuhkan Sumber Data  

1 
  

Persentase wilayah 
kota dipantau 
dengan kamera 
digital surveillance 
(untuk pertahanan 
diri dan kriminal) 
  

1. Luas area dalam 
suatu daerah yang 
terpasang  kamera 
digital video untuk 
surveillance (dalam 
kilometer persegi) 
 

Data dari lembaga lokal 
untuk penanganan 
hukum/satpol pp, atau 
otoritas keamanan, 
kementerian atau 
badan/lembaga terkait 
 
Misal untuk data POLPP 
untuk surveillance, cctv dan 
data dari Kemenhub, gedung 
dan area publik, diskominfo 
(command centre) 
  

2. Luas area suatu 
daerah   

 

4.1.2. Persyaratan indikator kota cerdas untuk layanan wajib selain yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar mengacu kepada SNI ISO 37122 : 

2019 

4.1.3. Data dan bukti pemenuhan persyaratan indikator SNI ISO 37122 : 

2019 menjadi dasar untuk penilaian awal, agar dapat di proses pada 

penilaian selanjutnya. 

 

4.2. Standar pelayanan minimal (SPM) sesuai jenis layanan 

4.2.1. Standar pelayanan minimal mengacu pada PP Nomor 2 Tahun 2018 

tantang standar pelayanan minimal. 

4.2.2. Pemenuhan mutu pelayanan untuk setiap urusan sesuai dengan 

Standar Pelayananan Minimal Teknis. 

4.2.3. Pemenuhan mutu pelayanan wajib dasar sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan terkait beserta perubahannya yang digunakan 

sebagai indikator, antara lain sebagai berikut: 

1.  Peraturan perundang-undangan umum terkait pemerintahan 

daerah dan standar pelayanan minimal, yaitu:  

a. UU Nomor 23 Tahun 2014  
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b. PP Nomor 2 Tahun 2018 

2.  Peraturan perundang-undangan umum terkait dengan standar 

teknis pelayanan minimal: 

a. Pendidikan sesuai Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 

b. Kesehatan sesuai Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 

c.  Sosial sesuai Permensos Nomor 9 Tahun 2018 

d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman sesuai Permen 

PUPR Nomor 29 Tahun 2018  

e. Pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai Permen PUPR 

Nomor 29 Tahun 2018 

f.  Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 

sesuai Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 dan Permendagri 

Nomor 26 Tahun 2020 

3.   SNI ISO 37122:2019, Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan – 

Indikator untuk kota cerdas 

 

4.2.4. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait urusan yang 

menjadi kewajibannya diatur sesuai PP Nomor 13 Tahun 2019  

 

4.3. Daftar pertanyaan sesuai jenis layanan 

4.3.1. Alat penilaian (Verifier) tingkat kematangan kota cerdas berisi 

pertanyaan dan keterangan terkait level tingkat kematangan yang ingin 

digali. Panduan pelaksanaan penilaian untuk layanan wajib dasar 

pendidikan adalah sebagai berikut: 
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No Indikator Tingkat kematangan 
 

Verifier 

1 

  

  

  

- Regulasi terkait 

dengan layanan 

dasar yang dinilai 

 

- SNI ISO 

37122:2019 

1 

  

  

Desk 

evaluation 

  

  
 

  

  

Perangkat 

peraturan/ 

kebijakan daerah 

dan data terkait 

solusi pintar 

untuk layanan 

  

1 Apakah data yang dibutuhkan 

tersedia dan lengkap (SNI/ISO 

dan SPM) untuk dapat 

digunakan dalam penyusunan 

rencana pemenuhan 

pelayanan?  

2 Apakah data yang tersedia 

sesuai SNI/ISO dan SPM  

2 Site Evaluation        

    1 Perencanaan 

ekosistem 

Solusi pintar 

Perencanaan  

yang 

mengindikasikan 

rencana daerah  

yang akan 

digunakan untuk 

pengembangan 

ekosistem solusi 

pintar 

1 Apakah tersedia perangkat 

peraturan/kebijakan daerah 

terkait ekosistem solusi pintar 

untuk layanan? 

          2 Apakah sudah terdapat fungsi 

yang bertanggung jawab 

dalam  penyusunan rencana 

pengembangan ekosistem 

solusi pintar untuk 

pemenuhan layanan ? 

          3 Apakah terdapat analisis awal 

yang menjadi pertimbangan 

dalam perencanaan 

pengembangan ekosistem 

solusi pintar? 

          4 Apakah terdapat bagian 

program/proses dari 

perencanaan pengembangan 

ekosistem solusi pintar yang 

dikerjakan oleh unit lain 

dan/atau melalui alih daya, 

bagaimana pengendaliannya?  

          5 Apakah mekanisme 

komunikasi internal dan 

eksternal sudah diidentifikasi 

dan dikendalikan? 

          6 Apakah persyaratan proses 

verifikasi dan validasi 
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No Indikator Tingkat kematangan 
 

Verifier 

perencanaan ekosistem solusi 

pintar sudah ditetapkan? 

          7 Apakah pemerintah daerah 

sudah mengidentifikasi 

milestone dan timelines dalam 

perencanaan ekosistem solusi 

pintar? 

          8 Apakah perencanaan 

ekosistem solusi pintar  yang 

akan dikembangkan telah 

mempertimbangkan 

kebutuhan untuk stakeholder?  

          9 Apakah perencanaan dan 

perubahan ekosistem solusi 

pintar di update dan 

dikomunikasikan kepada  

seluruh fungsi yang relevan? 

          10 Apakah informasi berupa 

masukan/keluhan dari 

pengguna ekosistem solusi 

pintar sudah dipertimbangkan 

dalam evaluasi perencanaan? 

          11 Apakah terdapat perencanaan 

pengembangan kapasitas dan 

kapabilitas sumber daya 

dalam perencanaan ekosistem 

solusi pintar? 

          12 Apakah implementasi dan 

efektifitas perencanaan selalu 

dimonitor dan dievaluasi?  

          13 Apakah hasil monitoring dan 

evaluasi perencanaan 

ekosistem solusi pintar  telah 

ditindaklanjuti? 
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No Indikator Tingkat kematangan 
 

Verifier 

    2 Pembangunan 

ekosistem 

solusi pintar 

Pembangunan 

ekosistem solusi 

pintar pada 

semua sektor 

untuk 

mendukung 

pengambilan 

keputusan, baik 

digunakan 

masyarakat atau 

pemerintah 

sesuai dengan 

kepentingannya 

1 Apakah pemerintah daerah 

telah melaksanakan  

pembangunan/ 

pengembangan ekosistem 

solusi pintar sesuai dengan 

perencanaan yang ditetapkan? 

    

  

  

  

2 Apakah pengembangan 

ekosistem telah 

mempertimbangkan 

kemudahan penggunaan bagi 

objek, jenis layanan, 

lingkungan dan lokasi 

penggunaan ekosistem?  

    

  

  

  

3 Apakah pengembangan 

ekosistem telah menentukan 

atribut kualitas yang perlu 

dikendalikan? 

          4 Apakah pengembangan 

ekosistem telah melalui 

sosialisasi rancangan? 

          5 Apakah sudah dilakukan 

peningkatan kapasitas dan 

kapabilitas operator 

pengendali ekosistem solusi 

pintar? 

          6 Apakah masukan dari hasil 

sosialisasi rancangan 

digunakan dalam 

penyempurnaan ekosistem 

yang dikembangkan? 

          7 Apakah terdapat bagian 

pekerjaan pengembangan 

ekosistem solusi pintar yang 

dikerjakan unit lain dan/atau 

melalui alih daya, bagaimana 

pengendalianya ? 

          8 Apakah pengembangan 

ekosistem solusi pintar selalu 

dimonitoring dan dievaluasi? 
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No Indikator Tingkat kematangan 
 

Verifier 

          9 Apakah hasil monitoring dan 

evaluasi pengembangan 

eksosistem telah 

ditindaklanjuti? 

    3 Pengoperasian 

ekosistem 

solusi pintar  

Ekosistem solusi 

pintar dapat 

beroperasi 

dengan baik dan 

dapat diakses  

1 Apakah pemerintah daerah 

merencanakan  ekosistem 

solusi pintar yang mampu 

berinteraksi dan berfungsi 

dengan baik ? 

          2 Apakah ekosistem solusi 

pintar yang dioperasikan telah 

diinformasikan pemakaiannya 

kepada para penggunanya? 

          3 Apakah ekosistem solusi 

pintar yang tersedia telah 

terintegrasi menggunakan 

penyimpanan server internet 

yang terverifikasi? 

          4 Apakah ekosistem solusi 

pintar yang ada, tersedia 

untuk masyarakat dan pihak 

lainnya (third parties)? 

          5 Apakah terdapat fungsi yang 

bertugas memastikan 

kapabilitas ekosistem saat 

dioperasikan termasuk 

penanganan kendala 

implementasinya? 

          6 Apakah fungsi yang 

mengoperasikan ekosistem 

solusi pintar sudah 

menyediakan protokol 

penangangan kedaruratan?  

          7 Apakah pengoperasian 

ekosistem solusi pintar selalu 

dimonitoring dan diperbarui? 

          8 Apakah hasil evaluasi 

pengoperasian ekosistem  

telah ditindaklanjuti? 

    4 Kapabilitas 

ekosistem 

solusi cerdas 

(Interoperabilit

as) 

Sistem solusi 

pintar terintegrasi 

dan tersedia 

dimanasaja 

1 Apakah sudah terdapat 

perencanaan integrasi 

sumberdaya internal 

(anggaran/modal, SDM, 

Sarpras, SDA, teknologi, data) 

dalam layanan? 
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No Indikator Tingkat kematangan 
 

Verifier 

          2 Apakah pemanfaatan 

ekosistem solusi pintar 

tersedia untuk tujuan apapun, 

termasuk kolaborasi kebijakan 

dengan pihak lain?  

          3 Apakah integrasi internal yang 

sudah dibuat juga dapat 

dengan mudah diintegrasikan 

dengan ekosistem eksternal 

antar layanan lainnya? 

          4 Apakah ekosistem layanan 

yang sudah terintegrasi 

dengan baik dimanapun bagi 

masyarakat dan pengguna 

lainnya? 

          5 Apakah terdapat pengendalian 

perubahan interoperabilitas 

ekosistem solusi pintar? 

          6 Apakah implementasi 

komunikasi antar ekosistem 

selalu dimonitoring dan 

dievaluasi?  

          7 Apakah hasil monitoring dan 

evaluasi interoperabilitas 

ekosistem solusi pintar yang 

sudah dilakukan, 

ditindaklanjuti? 

    5 Optimalisasi Penggunaan 

output sistem 

solusi pintar 

untuk 

peningkatan 

layanan 

perkotaan  

1 Apakah organisasi telah 

mengidentifikasi peluang dan 

potensi perbaikan ekosistem 

solusi pintar untuk 

meningkatkan pelayanan? 

          2 Apakah perbaikan yang 

dilakukan  telah 

mempertimbangkan tujuan, 

kebutuhan dan harapan 

stakeholder khususnya 

masyarakat? 
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No Indikator Tingkat kematangan 
 

Verifier 

          3 Apakah terdapat partisipasi 

dari publik/swasta dalam 

pengembangan layanan di 

daerah?  

          4 Apakah masyarakat 

berpartisipasi aktif dalam 

penggunaan teknologi 

layanan, termasuk 

memberikan masukan 

pengembangan selanjutnya 

agar lebih efisien dan efektif? 

          5 Apakah optimalisasi 

kebermanfaatan ekosistem 

solusi pintar telah memetakan 

potensi penggunaan SNI/ISO 

terkait?  

          6 Apakah pemerintah daerah 

melakukan evaluasi hasil 

penerapan, kendala 

penerapan, tingkat efektifitas, 

partisipasi, efisiensi, efektifitas 

penggunaan ekosistem solusi 

pintar yang digunakan? 

          7 Apakah pemerintah daerah 

telah mengambil langkah 

nyata untuk menindaklanjuti 

hasil evaluasi yang dibutuhkan 

untuk memenuhi kepuasan 

stakeholder? 
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4.4. Model penilaian. 

4.4.1. Model penilaian dilakukan dengan melihat jawaban atas verifier dan 

bukti yang disampaikan sesuai dengan 4.3; 

4.4.2. Nilai ideal yang dapat diberikan untuk masing-masing pertanyaan 

adalah 1 dan terendah adalah 0 sesuai dengan tabel berikut: 

Kriteria Hasil Evaluasi 

Skor Kriteria 

0 Tidak ada/Tidak tersedia ekosistem (termasuk dan tidak terbatas pada data, 
Rekaman, Proses, Perangkat, sistem) atau tidak terdapat penerapan pendekatan dan 
metode  

0.1 Sudah terdapat penerapan pendekatan, metode  dan beberapa tahapannya namun 
Tidak/Tidak ada/Tidak Sesuai/Tidak tersedia ekosistem (dapat termasuk dan tidak 
terbatas pada Data, Rekaman, Proses, Perangkat, sistem) atau sebaliknya 

0.25 Sebagian kecil ekosistem yang ada/Tersedia/Terkumpul, dapat dimanfaatkan 
sebagian kecil stakeholder pemerintah dan terdapat pendekatan/metode namun 
hanya dilakukan beberapa tahapan, belum dievaluasi serta hanya digunakan oleh 
sebagian kecil masyarakat/beberapa unit/fungsi terkait dengan memperhatikan 

sebagian kecil pemenuhan SPM 

0,5 Sebagian kecil Ada/ Tersedia/Baik/Sesuai, dapat dimanfaatkan sebagian kecil 

masyarakat dan pemerintah, terdapat penerapan pendekatan dan metode yang 
sesuai dengan tahapan masukan, proses, keluaran, sebagian kecil sudah 
dievaluasi dan digunakan masyarakat/unit organisasi dengan memperhatikan 

sebagian besar pemenuhan SPM 

0,75 Sebagian besar ekosistem ada, cukup lengkap, komprehensif, konsisten, dapat 

dimanfaatkan kapanpun dan dimanapun oleh sebagian besar masyarakat dan 

pemerintah, terintegrasi pada sebagian lini serta terdapat penerapan pendekatan 
dan metode yang sesuai dengan tahapan masukan, proses, keluaran, sebagian 

besar di evaluasi dan disebarluaskan/digunakan hampir keseluruh unit organisasi, 
dengan menggunakan sebagian besar aspek standardisasi, penilaian kesesuaian 
dan pemenuhan sebagian besar pemenuhan SPM 

1 

Ekosistem sudah lengkap/Sesuai/Baik/Ada/Konsisten, dapat dimanfaatkan 
sepenuhnya oleh masyarakat dan seluruh stakeholder, terintegrasi diseluruh 

bidang dan terdapat pendekatan dan metode yang sesuai dengan tahapan 
masukan, proses, keluaran, sepenuhnya di evaluasi, disebarluaskan keseluruh 

unit/fungsi terkait, dengan mengutamakan/memprioritaskan seluruh aspek 
standardisasi, penilaian kesesuaian dan seluruh pemenuhan SPM. 

 

4.4.3. Penilaian dilakukan minimal terhadap enam layanan wajib dasar; 

4.4.4. Pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan penilaian tingkat 

kematangan kota cerdas untuk layanan pilihan lainnya; 

4.4.5. Nilai hasil evaluasi selanjutnya akan diakumulasikan untuk masing-

masing layanan yang diajukan untuk dinilai. 
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4.4.6. Total nilai (agregat) adalah total nilai hasil evaluasi dari penilaian 6 

layanan wajib dasar dan layanan lainnya yang diajukan 

4.4.7. Level maturitas diberikan sesuai dengan nilai agregat. Berikut ini 

merupakan contoh cara penentuan level maturitas:  

No Indikator/layanan berdasarkan SNI ISO 37122:2019 Nilai Ideal 
Contoh Nilai 

Hasil Evaluasi 

1 Pendidikan 100 80.65 

2 Kesehatan 100 83.33 

3 Sosial 100 70.97 

4 Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman 100 87.10 

5 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 100 80.65 

6 Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat 100 77.42 

7 Ekonomi 100 80.65 

8 Lingkungan dan perubahan iklim 100 80.65 

9 Keuangan 100 78.23 

10 Olahraga dan budaya 100 75.81 

11 Telekomunikasi 100 79.84 

12 Transportasi 100 72.58 

13 Energi 100 78.23 

14 Kepemerintahan 100 80.65 

15 Rekreasi  100 75.00 

16 Pertanian perkotaan / lokal dan ketahanan pangan 100 79.84 

17 Perencanaan kota 100 79.03 

  Nilai (Agregat) 100 79.30 

Level Maturitas M4 

K
e

te
ra

n
g

a
n

 

Ekosistem solusi pintar sudah terintegrasi dan tersedia dimanasaja 

 

4.5. Level maturitas  

4.5.1. Interval untuk level maturitas 4.4.7 mengacu pada tabel berikut: 

Level Tingkat kematangan 

Optimalisasi M5 81% s.d 100% Penggunaan output ekosistem solusi pintar untuk 

peningkatan layanan perkotaan  

Kapabilitas 

ekosistem solusi 

M4 61% s.d 80,99% Penggunaan ekosistem solusi cerdas sudah 

terintegrasi, terhubung dengan ekosistem lain dan 
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Level Tingkat kematangan 

cerdas 

(Interoperabilitas) 

tersedia dimana saja 

Pengoperasian 

ekosistem solusi 

pintar  

M3 41% s.d 60,99% Ekosistem solusi pintar dapat beroperasi dengan baik 

dan dapat diakses  

Pembangunan 

ekosistem solusi 

pintar 

M2 31% s.d 40,99% Pembangunan ekosistem solusi pintar pada semua 

sektor untuk mendukung pengambilan keputusan, 

baik digunakan masyarakat atau pemerintah sesuai 

dengan kepentingannya 

Perencanaan 

ekosistem solusi 

Pintar 

M1 11% s.d 30,99% Perencanaan  yang mengindikasikan rencana daerah  

yang akan digunakan untuk pengembangan 

ekossistem solusi pintar 

 

4.5.2. Hasil level kematangan layanan yang diajukan akan dituangkan 

dalam grafik penilaian layanan yang diajukan, sebagaimana contoh berikut: 
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Lampiran II 

Alur Proses Penilaian Tingkat Kematangan  

Kota Cerdas untuk Pemerintahan Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mulai 

Persiapan pendaftaran 

Pengajuan penilaian 

Tinjauan pengajuan 
oleh tim penilai 

 

Penyusunan rencana 

penilaian oleh tim 

Pelaksanaan penilaian 

informasi 

 

Melengkapi kekurangan 

informasi yang dibutuhkan 

 

Pelaporan hasil 
tinjauan pengajuan 

Keputusan pemohon 
yang lolos tahap 

selanjutnya 

Pelaporan hasil 
pelaksanaan penilaian 

lapangan 

Pelaksanaan penilaian 
lapangan 

A 
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Perbaikan kekurangan yang 
ditemukan saat evaluasi lapangan  

A 

Pelaporan hasil 
pelaksanaan penilaian 

lapangan 

Keputusan tingkat 
kematangan oleh 
komite keputusan 

Pemberian sertifikat 
tingkat kematangan 

kota cerdas 

Pengajuan penilaian 
ulang dan evaluasi 

khusus 

Selesai 


