
Pemanfaatan Big Data 
Jakarta Smart City



Pemahaman dan Implementasi
Smart City di Jakarta

adalah penerapan konsep kota cerdas/pintar yang 

mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi

dan Komunikasi (TIK) untuk mengetahui, 

memahami, dan mengendalikan berbagai sumber

daya di dalam kota dengan lebih efektif-efisien demi 

memaksimalkan pelayanan publik, memberikan

solusi penyelesaian masalah, dan mendukung

pembangunan berkelanjutan.



Pemerintah
yang mendengar

Sistem
yang menghubungkan

Warga
yang berpartisipasi

Fokus Jakarta Smart City



Penggunaan Big Data untuk Peningkatan
Pelayanan Publik



Citizen behavior 
in Jakarta

Data capture

Data analysis

Policy making



Penggunaan Big Data pada lingkup
Pemprov DKI Jakarta

• Menangkap / menyimpan kondisi DKI Jakarta dalam bentuk angka dan data setiap harinya.
Provinsi DKI Jakarta mempunyai banyak instrumen yang menghasilkan berbagai macam data di setiap
harinya, data-data ini dapat menggambarkan mengenai kondisi jakarta saat itu, bukan hanya tentang
kotanya tetapi juga warganya.

• Mengukur performance dari dinas atau instansi terkait issue yang ada berdasarkan data 
yang telah masuk / tersimpan. Sebagai contoh: data KJP yang disimpan bisa digunakan untuk
mengukur penyerapan anggaran dan penggunaan bantuan pendidikan di DKI Jakarta. Pengukuran
berbentuk laporan atau dashboard.

• Menjadi basis dari sistem prediksi untuk melihat kondisi Jakarta ke depan. Bisa disebut
sebagai prediksi karena berbasiskan data dan variable-variable yang ada kita melakukan analisa apa
yang akan terjadi, contoh: banjir.



JSC
FRAMEWORK



• Data dalam format non-elektronik
(laporan kertas)

• Kualitas input data yang buruk

• Data yang tidak lengkap

• Tidak tersedianya data referensi

• Pelabelan data yang salah

• Data tidak sinkron antara satu sumber
dengan sumber lainnya

Permasalahan Perbaikan

• Transformasi format data dari non-
elektronik ke format elektronik

• Pembuatan aplikasi agar input data 
yang dilakukan terjaga konsistensinya

• Pembuatan tabel-tabel referensi

• Pengkoreksian data

• Pemutakhiran data secara berkala



Before

After

Heavy data cleansing, traditional method, 

limited tools and resources

Building data foundation, enable new efficiencies, provide new 

approaches to address strategic problems



Cara Pemprov DKI Jakarta 
Mengumpulkan dan
Menganalisis Data



Pengumpulan Data

Melalui beberapa sumber:
• Survei
• Investigasi lapangan
• Laporan
• Berkas elektronik (file)
• Database
• Aplikasi



Proses Pengumpulan Data

Dumping Data Integrasi Data
Analisis & 
Laporan

Proses pengambilan data dari
berbagai sumber data yang 
mencakup langkah-langkah
antara lain
• Permintaan sampel
• Observasi
• Cleansing 

Proses membangun jalur
transfer data dari sumber
data ke sistem Big Data, 
mencakup langkah-langkah
antara lain:
• Ekstraksi data
• Transformasi data 

Proses pengolahan data 
untuk keperluan analisis dan
laporan yang mencakup
langkah-langkah antara lain:
• Pemilahan data
• Pengklasifikasian data
• Komputasi
• Pembuatan grafik



Penggunaan Big Data untuk Penanganan
Pengaduan Warga



Aplikasi Citizen Relation Management untuk
mengumpulkan data laporan dan keluhan dari masyarakat.



Contoh – Keluhan Warga via Qlue

• Setiap hari terdapat sekitar 500 keluhan masyarakat yang 
masuk melalui Qlue

• Setiap hari pula terdapat sekitar 2.000-3.000 proses tindak 
lanjut laporan dan koordinasi dari kelurahan hingga SKPD
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Jumlah Keluhan Masyarakat Melalui Qlue
Tahun 2017



Peran Big Data Pada
Keluhan Warga

• Menyimpan data induk keluhan masyarakat melalui Qlue

• Menyimpan data log atau historis tindak lanjut dan koordinasi kelurahan serta SKPD

• Selain Qlue, pada sistem Big Data juga disimpan data keluhan masyarakat melalui 
kanal Facebook, Twitter, SMS Center, SMS Gubernur, Klipping Media, Media News 
Online serta Balai Warga.

• Melakukan analisis data keluhan masyarakat:
- Analisis tindak lanjut keluhan masyarakat

- Analisis performa kelurahan dalam menindaklanjuti keluhan

- Behaviour analytics pelapor

- Analisis keluhan yang berulang (repetitive case)

- Text analytics isi keluhan masyarakat

• Pembuatan dashboard keluhan masyarakat



Analisis laporan keluhan warga via Qlue
Keluhan sampah di Kelurahan Pejagalan

Juni 2016 

Lokasi depo dan truk pengangkut
sampah (lingkaran hitam) jauh dari
persebaran laporan sampah (heatmap). 
Hal ini mengakibatkan meningkatnya
laporan keluhan sampah di Pejagalan

Juli 2016 

No Kelurahan Sampah
1 Pejagalan 231
2 Duri Kepa 210
3 Cengkareng Timur 175

4 Sunter Agung 124
5 Penjaringan 90

No Kelurahan Sampah

1 Pejagalan 247
2 Cengkareng Barat 194

3 Duri Kepa 161

4 Pluit 92
5 Sunter Agung 102

Identifikasi Masalah Analisis dan Pemeriksaan Lapangan

Persebaran laporan sampah dengan lokasi truk
sampah, pukul 8 -- 11

Pukul 16 – 20

Top 5 Kelurahan berdasarkan jumlah laporanc
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Hasil monitoring menunjukkan laporan keluhan tentang
sampah menurun. Kelurahan Pejagalan sudah dibantu
dari Dinas Kebersihan dan Suku Dinas Kebersihan
Kecamatan Penjaringan. Bantuan tersebut berupa traktor
2 buah untuk pengosongan dipo sampah dan jumlah truk
pengangkut sampah yang lebih banyak

Pejagalan - Jumlah laporan keluhan Sampah via Qlue



Penggunaan Big Data 
Lainnya



Analysis of Trans Jakarta



Analisis Penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP)

Keterangan :

Mei

Juni

Juli

Mei Juni Juli

Kapan Siswa Paling Sering Melakukan Transaksi KJP?

Tren Nominal Pembelanjaan KJP



Predictive Analysis



Traffic Modeling
Goal:

To predict the delay (delays) that occur in the streets of DKI Jakarta at
every hour for 7 days ahead. Delay time is the difference between travel
time at that time (stuck) and during normal conditions (not stalled / early
days).

Data Source:
• Patterns of day and hour
• Weather conditions (source: APIXU)
• Holidays (source: education calendar and ministerial decree)
• Road construction (source: Dinas Bina Marga)
• Event (source: Tourism Department)
• Road transfer / closure (source: Transportation Department)



Goal:

To detect possible flood events that occur in each urban village within the
next 10 days. In this modeling the value to be predicted is the flood height
in a kelurahan in the next 10 days.

Data Source:
• Water level at the big river of Jakarta (source:

Water Resources Office)
• Weather conditions (source: APIXU)

Flood Modeling
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