
 

1 dari 12 

 

PETUNJUK TEKNIS SKEMA PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN KOTA 

CERDAS UNTUK PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

1 Ruang lingkup 

1.1. Dokumen ini berlaku sebagai acuan untuk pelaksanaan penilaian 

tingkat kematangan kota cerdas terhadap ekosistem solusi cerdas  dari 

layanan (urusan) yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah yang diatur 

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana berikut: 

a)  urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

(prioritas utama) yang terdiri dari: 

1) Pendidikan; 

2) Kesehatan; 

3) Sosial; 

4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; 

5) Pekerjaan umum dan penataan ruang; 

6) Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. 

b)  urusan pemerintahan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar (prioritas) yang terdiri dari: 

1) Tenaga kerja; 

2) Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 

3) Pangan; 

4) Pertanahan; 

5) Lingkungan hidup; 

6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

7) Pemberdayaan masyarakat dan desa; 

8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

9) Perhubungan; 

10) Komunikasi dan informatika; 

11) Koperasi, usaha kecil, dan menengah 

12) Penanaman modal; 
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13) Kepemudaan dan olah raga; 

14) Statistik; 

15) Persandian; 

16) Kebudayaan; 

17) Perpustakaan; dan 

18) Kearsipan. 

c)  urusan pemerintahan pilihan yang terdiri dari:  

1) Kelautan dan perikanan; 

2) Pariwisata; 

3) Pertanian; 

4) Kehutanan; 

5) Energi dan sumber daya mineral; 

6) Perdagangan; 

7) Perindustrian; dan 

8) Transmigrasi. 

1.2.  Ekosistem solusi cerdas adalah keanekaragaman pengelolaan solusi 

cerdas pada suatu kelompok (masyarakat, pemerintah, sistem, proses) yang 

saling berinteraksi dengan lingkungannya, yang memberikan manfaat bagi 

penggunanya dan berfungsi sebagai suatu kesatuan.  

1.3. Ekosistem solusi cerdas dapat berupa integrasi penyediaan kebijakan, 

teknologi, penyediaan sumber daya, metode, komunikasi, konektivitas, 

informasi, perangkat pendukung, sumber daya manusia, sumber daya 

pemantauan, sarana prasarana dan sistem digitalisasi (baik basis data, 

jaringan, penyimpanan, proses digitalisasi, perangkat keras, platform, 

sistem informasi). 

1.4.  Dokumen ini berlaku untuk penilaian pada pemerintahan daerah, 

baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota 

yang ada di Indonesia. 

 

2 Persyaratan penilaian 
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2.1. Persyaratan penilaian mencakup SNI terbitan terakhir dan 

memperhatikan masa transisi yang ditetapkan oleh BSN. Daftar SNI yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a) SNI ISO 37122 Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan – Indikator 

untuk kota cerdas; 

b) Kriteria kematangan – kota cerdas (Lampiran I). 

2.2 Kegiatan penilaian kota cerdas untuk indikator tertentu yang belum 

diatur dalam SNI dan/atau SPM teknis, dapat dipertimbangkan 

menggunakan kriteria/indikator lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

2.3 Peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah, 

pengelolaan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah, standar pelayanan 

minimal dan standar teknis pelayanan 

 

3 Persyaratan pihak yang memberikan penilaian 

3.1 Persyaratan pihak yang memberikan penilaian tingkat kematangan kota 

cerdas terhadap ekosistem solusi cerdas Pemerintahan Daerah 

dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Nasional dengan melibatkan 

pemangku kepentingan terkait.  

 

4 Tahapan Penilaian 

Pelaksanaan penilaian tingkat kematangan kota cerdas terkait layanan 

(urusan) yang disediakan oleh pemerintahan daerah seperti diatur dalam 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah. 

Penilaian terhadap pemerintahan daerah wajib dilakukan terhadap 6 (enam) 

urusan wajib dasar yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 dan 7 (tujuh) 

indikator yang diatur dalam SNI ISO 37122 yang meliputi (1) Pendidikan, (2) 

Kesehatan, (3) Sosial, (4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, (5) 

Pekerjaan umum dan penataan ruang, serta (6) Ketenteraman, ketertiban 

umum, dan pelindungan masyarakat. 
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Penilaian terhadap 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan 

dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan, dilakukan berdasarkan 

permintaan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. 

 

 

4.1 Pengajuan penilaian 

4.1.1 Penilaian terhadap pemerintahan daerah dapat dilakukan 

berdasarkan permohonan pemerintah daerah terkait atau berdasarkan 

program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.  

4.1.2  Pemerintahan daerah yang akan dinilai harus menyampaikan 

informasi sebagai berikut: 

a) informasi pemerintahan daerah: 

1) nama pemerintah daerah, alamat, email, nomor telephone, serta nama 

dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas 

pengajuan atau pengelolaan kota cerdas; 

2) informasi jenis layanan yang ingin diajukan, minimal terhadap 6 

urusan wajib dasar;  

3) surat pernyataan kebenaran dan pemutakhiran data. 

b) informasi proses pengelolaan pelayanan: 

1) nama, alamat, email, nomor telephone fungsi yang bertanggung jawab 

pada setiap jenis pelayanan yang akan dinilai. 

2) struktur organisasi dan fungsi masing-masing jabatan pada 

pelayanan yang diajukan untuk dinilai. 

3) data proses pelayanan  

i. Data pemenuhan indikator SNI ISO 37122; 

ii. Data pemenuhan SPM dan/atau standar teknis pelayanan 

minimal; 

iii. Laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

4) informasi terdokumentasi sesuai lingkup pelayanan dalam SPM yang 

diajukan mengenai: 

i. identifikasi penerima layanan sesuai jenis pelayanan; 

ii. jumlah dan kualitas barang dan jasa yang disediakan; 
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iii. jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan; 

iv. jumlah dan kualitas SDM pelayanan; 

v. pengumpulan, perhitungan, perencanaan, pemenuhan, dan tata 

cara pemenuhan SPM.  

 

4.2 Tinjauan informasi 

4.2.1 Tinjauan pengajuan  

4.2.1.1 Peninjau informasi memastikan bahwa informasi yang diperoleh 

dari pihak yang mengajukan penilaian tingkat kematangan, telah lengkap 

sesuai persyaratan klausul 4.1.2, serta memastikan tindaklanjut atas 

pengajuan penilaian tersebut. 

4.2.1.2 Tinjauan informasi harus dilakukan oleh personel dan/atau 

Tim yang memiliki kompetensi yang sesuai. 

 

4.2.2  Penyusunan rencana penilaian 

4.2.2.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengajuan penilaian 

yang disampaikan, Tim penilai menetapkan rencana penilaian yang 

mencakup: 

a) Tujuan, waktu, durasi, lokasi pelaksanaan, tim, metode, dan agenda 

penilaian, 

b) lingkup pelayanan yang akan dinilai,  

c) kriteria penilaian yang digunakan, 

d) tim penilai,  

e) metode penilaian, 

f) rencana pengambilan contoh (sampling), mencakup fasilitas, proses, atau 

personil terkait ekosistem solusi cerdas yang akan di sampling.   

4.2.2.2 Tim penilai berisikan personel yang memiliki kompetensi yang 

sesuai dan mewakili pemangku kepentingan terkait. 

4.2.2.3 Tim Penilai tingkat kematangan kota cerdas harus memahami: 

a) SNI ISO 37122,  

b) regulasi, peraturan perundangan terkait layanan (urusan) 

pemerintahan, 
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c) standar pelayanan minimal, 

d) standar teknis pelayanan minimal,  

e) kriteria kematangan – kota cerdas (Lampiran I), 

f) konsep kota cerdas pada layanan publik, 

g) prinsip, praktik dan teknik penilaian.  

 

4.3 Persiapan penilaian 

4.3.1 Pelaksanaan penilaian informasi 

4.3.1.1 Pelaksanaan penilaian informasi dilakukan oleh tim penilai 

untuk:    

a) menilai pemenuhan informasi yang disampaikan terkait 

persyaratan dalam SNI ISO 37122, 

b) menilai kondisi spesifik lokasi tempat penilaian dan 

melaksanakan diskusi untuk kesiapan pelaksanaan 

penilaian lapangan, 

c) melakukan penilaian awal ekosistem solusi cerdas yang 

dikelola, 

d) mengidentifikasi tingkatan pengendalian ekosistem solusi 

cerdas yang dilakukan, 

e) mengidentifikasi aturan dan regulasi terkait, 

f) melakukan tinjauan alokasi sumberdaya untuk penilaian 

lapangan, 

g) mengidentifikasi fokus perencanaan penilaian lapangan. 

4.3.1.2 Bila hasil penilaian informasi menunjukkan kekurangan terhadap 

persyaratan, pemerintah daerah harus diberi kesempatan untuk 

melengkapi kekurangan informasi yang dimaksud. 

4.3.1.3 Pelaksanaan penilaian informasi menjadi dasar dalam 

pelaksanaan penilaian lapangan. 

4.3.1.4 Pelaksanaan penilaian lapangan dapat dilakukan setelah 

informasi yang dinilai seperti diatas dinyatakan terpenuhi. 

 

4.3.2 Pelaksanan penilaian lapangan  
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4.3.2.1 Penilaian lapangan dilaksanakan dengan mengunjungi 

pemerintah daerah dan/atau  melakukan evaluasi jarak jauh (remote 

evaluation) untuk memastikan dan menggali konsistensi pengelolaan 

ekosistem solusi cerdas. 

4.3.2.2 Penilaian lapangan dilakukan melalui penilaian tingkat 

kematangan kota cerdas dalam mengelola ekosistem solusi cerdas dari 

layanan (urusan) yang diajukan oleh pemerintah daerah dengan mengacu 

pada kriteria kematangan – kota cerdas (lampiran I). 

4.3.2.3 Penilaian lapangan diawali dengan pertemuan pembukaan untuk 

menyampaikan informasi yang dibutuhkan, kepada pemerintah daerah 

untuk kelancaran pelaksanaan penilaian. Informasi yang disampaikan 

sedikitnya mencakup: 

a) Perkenalan tim penilai,  

b) Lingkup penilaian, 

c) Rencana penilaian, 

d) Konfirmasi mekanisme dan jalur komunikasi, 

e) Konfirmasi kerahasiaan informasi,  

f) Konfirmasi ketersediaan pendamping dan pengamat, 

g) Metode pelaporan, 

h) Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas penilaian. 

4.3.2.4 Penilaian lapangan dilaksanakan melalui kombinasi 

pengumpulan dan penilaian informasi terdokumentasi, observasi, 

wawancara, kunjungan lapangan, dan/atau evaluasi jarak jauh (remote 

evaluation), demonstrasi dan/atau simulasi. 

 

4.3.2.5 Tim penilai menyelenggarakan pertemuan penutupan dengan 

pemerintah daerah untuk menyampaikan sedikitnya hal berikut: 

a) Hasil penilaian pada masing-masing layanan (urusan) yang dinilai, 

b) Tahapan selanjutnya setelah penilaian.  

 

4.3.2.6 Bila dari hasil penilaian lapangan membutuhkan tambahan 

informasi terdokumentasi yang perlu disampaikan, pemerintah daerah 
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diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan tersebut sesuai dengan 

waktu yang disampaikan oleh tim penilai pada saat pertemuan penutupan. 

 

 

4.3.2.7 Tim penilai harus menyampaikan laporan tertulis hasil penilaian 

mengacu pada kriteria kematangan - kota cerdas, kepada pengambil 

keputusan tingkat kematangan – kota cerdas, berikut informasi tingkat 

kematangan yang direkomendasikan pada masing - masing layanan 

(urusan) yang dinilai.  

4.3.2.8 Nilai kematangan mengacu pada kriteria kematangan – kota 

cerdas (lampiran I) yang mencakup tingkatan kematangan sebagai berikut:  

a) Tingkat 1 - perencanaan ekosistem solusi cerdas  

perencanaan  yang mengindikasikan rencana daerah  yang akan 

digunakan untuk pengembangan ekosistem solusi cerdas. 

b) 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, 

c) Tingkat 3 - pengoperasian ekosistem solusi cerdas  

Penggunaan ekosistem solusi cerdas yang dapat beroperasi dengan baik 

dan mudah diakses. 

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

Penggunaan ekosistem solusi cerdas sudah terintegrasi, terhubung 

dengan ekosistem lain dan tersedia dimana saja. 

e) Tingkat 5 - optimalisasi  

Penggunaan output ekosistem solusi cerdas untuk peningkatan layanan 

perkotaan yang optimal. 

 

4.4 Keputusan tingkat kematangan 

4.4.1 Keputusan tingkat kematangan dilakukan untuk memastikan 

pemenuhan seluruh persyaratan pengelolaan kota cerdas terhadap 
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ekosistem solusi cerdas. Keputusan tingkat kematangan dilakukan oleh 

komite keputusan. 

4.4.2 Komite keputusan berisikan personil yang kompeten yang mewakili 

stakeholder terkait, dan tidak terlibat dalam penilaian terhadap 

Pemerintahan Daerah yang akan diputuskan tingkat kematangannya. 

4.4.3 Tingkat kematangan diputuskan dengan mempertimbangkan hasil 

penilaian yang dilakukan oleh tim penilai. Tingkat kematangan mengacu 

pada 4.3.2.7. 

4.4.4 Hasil keputusan disampaikan secara tertulis kepada pemerintah 

daerah berikut sertifikat tingkat kematangan. 

4.4.5 Keputusan hasil evaluasi berdasarkan hasil keputusan tingkat 

kematangan harus didokumentasikan.  

  

4.5 Sertifikat tingkat kematangan  

4.5.1 Informasi hasil penilaian tingkat kematangan diberikan melalui 

sertifikat yang sedikitnya harus memuat: 

a) nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya.  

b) nama program penilaian tingkat kematangan kota cerdas,  

c) nama pemerintah daerah, 

d) layanan pemerintahan daerah (urusan) yang dinilai berikut tingkat 

kematangannya, 

e) tingkat kematangan secara keseluruhan, 

f) tanggal penerbitan sertifikat, 

g) tanda tangan  pengesahan.  

 

4.5.2 Sertifikat diterbitkan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris.  

 

5. Pengajuan penilaian ulang tingkat kematangan  

5.1 Pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan penilaian ulang  

minimal 1 tahun setelah penetapan penilaian tingkat kematangan kota 

cerdas pada tahun sebelumnya. 
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5.2 Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan butir 4 tahapan 

penilaian  

 

 

 

6. Pembiayaan  

6.1 Pembiayan penilaian dapat dilakukan oleh pemilik skema atau 

pemohon. 

6.2 Pembiayaan penilaian bagi pemerintah daerah yang mengajukan 

permohonan penilaian untuk pertama kali, dilakukan oleh pemilik skema, 

sesuai kemampuan anggaran.  

6.2  Apabila jumlah pemohon pertama melebihi kemampuan anggaran, 

maka akan menjadi prioritas antrian berikutnya. 

6.3   Pembiayaan penilaian ulang harus bersumber dari pemohon. 

 

7.  Evaluasi Khusus 

7.1    Evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut investigasi atas informasi 

yang ada, misalnya keluhan masyarakat, publikasi media dan lain 

lain, dapat dilakukan melalui tinjauan konsistensi penerapan 

ekosistem solusi cerdas sesuai hasil penilaian sebelumnya. Tim 

penilai dapat bekerjasama dengan instansi teknis terkait dalam 

evaluasi khusus ini.  

7.2    Evaluasi khusus dapat dilakukan melalui kombinasi tinjauan keluhan 

masyarakat, publikasi media, tinjauan teknologi informasi dan 

komunikasi (ICT) ataupun evaluasi lapangan, dengan berfokus pada 

permasalahan yang ada.  

7.3   Hasil evaluasi khusus disampaikan kepada pemerintah daerah dan 

diberikan kesempatan untuk perbaikan atas permasalahan yang 

ditemukan.  

7.4   Hasil  pelaksanaan  evaluasi  khusus,  dapat  berupa  pembatalan 

sertifikat atau penurunan nilai tingkat kematangan atau tetap 

mempertahankan nilai kematangan sebelumnya. 
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7.5    Keputusan perubahan nilai kematangan harus dilakukan oleh Komite 

keputusan, dengan mempertimbangkan laporan yang disampaikan 

oleh Tim penilai dan/atau informasi lainnya.  

7.6  Sertifikat tingkat kematangan solusi cerdas dapat dibatalkan jika 

ditemukan bahwa pemerintahan daerah secara umum telah gagal 

memelihara ekosistem solusi cerdas dan/atau tidak dapat dilakukan 

evaluasi khusus jika diperlukan. 

 

8. Keluhan  

Ketidakpuasan terhadap proses penilaian tingkat kematangan dapat 

disampaikan secara tertulis kepada Direktorat Sistem Penerapan Standar 

dan Penilaian Kesesuaian (SPSPK), Badan Standardisasi Nasional. 

Penanganan keluhan dilakukan oleh personil yang independen dari 

permasalahan yang dikeluhkan dengan melakukan koordinasi dengan 

pihak terkait. Pengajuan atas ketidakpuasan dilakukan selambat-

lambatnya 1 minggu setelah penetapan keputusan. Hasil dari keputusan 

terhadap keluhan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

 

9. Informasi publik 

Tingkat kematangan ekosistem solusi cerdas dan pemutakhirannya 

dipublikasikan melalui laman atau media lainnya.  

 

10.  Penggunaan informasi tingkat kematangan kota cerdas 

 Penggunaan informasi tingkat kematangan kota cerdas harus sesuai 

dengan tingkat kematangan yang disampaikan pada sertifikat. Penggunaan 

informasi tingkat kematangan kota cerdas harus dibuktikan jika sertifikat 

kota cerdas dibatalkan atau pemerintah daerah gagal memelihara ekosistem 

solusi cerdas. 

 

11.   Penggunaan Logo tingkat kematangan 
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11.1   Penggunaan logo tingkat kematangan oleh pemerintah daerah harus 

sesuai dengan perjanjian penggunaan logo .  

11.2   Penggunaan logo tingkat kematangan kota cerdas, harus disertai 

dengan informasi tingkat kematangan, sedikitnya berisikan nilai 

kematangan total.  

11.3   Logo tingkat kematangan dapat  digunakan  oleh  pemerintah daerah 

pada papan informasi, dokumen, surat dan publikasi lainnya.  

11.4 Logo tingkat kematangan kota cerdas adalah sebagai berikut: 

                            

 

 

 

 

  

12. Alur Proses Penilaian kota Cerdas 

13.1 Alur proses penilaian tingkat kematangan kota cerdas sesuai dengan 

lampiran II skema ini. 

 

 


