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ehidupan di kota besar ditandai dengan kegiatan yang cepat dan 
sibuk, serta sejalan dengan semakin meningkatnya perkembang-

an ekonomi yang tumbuh pesat. Cara hidup di kota berbeda dengan 
cara hidup di pedesaan. Penduduk yang hidup di daerah pedesaan 
juga akan mengubah cara hidup mereka seiring dengan perubahan 
daerah pedesaan yang berubah menjadi lebih kota. Salah satu 
masalah utama perkotaan adalah tingginya peningkatan jumlah 
penduduk yang bermukim di perkotaan dan tingginya arus 
urbanisasi. Jumlah penduduk kota terus bertambah, dimana jumlah 
penduduk perkotaan pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 
67,5 persen dari total penduduk Indonesia (Proyeksi Penduduk 
Indonesia 2005-2025, BPS 2008). Selain itu semakin banyak 
penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan, terutama 
disebabkan oleh tingginya arus urbanisasi penduduk.  

Persoalan perkotaan menjadi semakin kompleks. Hal ini di-
tandai dengan masalah sosial yang dihadapi oleh pemerintah, pusat 
dan daerah, seperti pengangguran, kriminalitas, kemiskinan dan 
kesehatan. Tekanan yang dihasilkan oleh urbanisasi dalam waktu 
panjang, menyebabkan anak semakin sering ditinggal sendiri di 
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rumah, sementara orangtua bekerja dan anak muda kekurangan 
sarana bagi aktifitas sehari-hari untuk bermain di lapangan terbuka.  

Selain itu penyediaan infrastruktur yang tidak seiring dengan 
pertumbuhan penduduk, menyebabkan suatu masalah seperti 
kekurangan akan perumahan, tingkat sanitasi yang rendah, rendah-
nya keamanan lalu lintas, dan ketidakcukupan pelayanan masyarakat 
lainnya. Dengan adanya tingkat urbanisasi dan migrasi yang tinggi, 
penduduk di daerah perkotaan akan menempati lahan kosong yang 
kurang pengawasan dan pengendalian seperti sempadan rel kereta 
api, sungai, danau, daerah pedestrian, yang menyebabkan mereka 
hidup pada perumahan padat dan perumahan liar.  

Dengan adanya perkembangan kota, tanaman akan digantikan 
dengan pavement dan bangunan, sehingga mempengaruhi 
penyerapan air ke dalam tanah, sehingga terjadi masalah lingkungan, 
khususnya sistem drainase yang kurang baik yang menyebabkan 
penggenangan air atau banjir. Dilain pihak, sumber-sumber air 
banyak dibutuhkan untuk industri-industri dan penunjang pola 
kehidupan perkotaan sehingga akan melebihi batas kemampuan 
ketersediaan. 

Kenaikan jumlah penduduk yang tinggi membutuhkan 
prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memadai untuk memenuhi 
aktivitas sehari-hari, serta kemudahan untuk mengaksesnya. Per-
ubahan ini membutuhkan inovasi kota. Kota yang merupakan ber-
kumpulnya manusia membutuhkan PSU yang memiliki kenyamanan 
sesuai dengan tuntutan penduduknya yang bergerak cepat, rutin dan 
semakin meningkat tingkat kenyamanan yang diinginkannya. Kota 
juga menjadi peluang pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan 
mereka yang bertarung di dalamnya. Berbagai kota di dunia 
melakukan inovasi di dalam meningkatkan pelayanan. 

Pemerintah daerah harus mengatasi dan mengambil tindakan 
akan permasalahan-permasalahan tersebut diatas. Pemerintah daerah 
hanya akan dapat mengatasi tanggungjawabnya dalam pengelolaan 
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urbanisasi dan pelayanan kota, jika mereka diberi keleluasaan untuk 
bertindak, mereka akan bertindak dalam membuat suatu rangkaian 
usaha dalam sebuah inovasi. 

Dalam buku ini, disajikan gambaran bagaimana tipologi kota 
Indonesia saat ini, kinerja kota yang baik, perbaikan kota yang lebih 
hijau dan mitigasi bencana, serta timbulnya kota baru yang 
merupakan reaksi terhadap meningkatnya pertumbuhan penduduk, 
pemanfaatan teknologi untuk menghadapi tantangan krisis energi, 
serta inovasi kota dengan berbagai contohnya untuk menjadikan 
sebuah kota pandai (Smart City) yang serupa dengan yang terjadi di 
belahan dunia lain. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peranan 
dalam memilih teknologi yang bermanfaat yang akan menjaga 
keberlanjutan sebuah kota. 

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada semua pihak yang telah memberi kesempatan hadirnya buku 
ini, kepada suami, Eko D Heripoerwanto dan ananda Alina C Dewi, 
yang terus mendorong untuk dapat mewujudkan buku ini. 

 

 Salam Inovasi, 

Eureka 

Jakarta, Juni 2014 

 

 

Ir. Chris. D. Prasetijaningsih, MCP 
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