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BAB 2  

KAJIAN TEORI  

TENTANG KONSEP DAN VARIABEL SMART VILLAGE  

 

2.1 Konsep Smart Village 

Menurut Wiswanadham (2010) berpendapat bahwa smart village merupakan 

sebuah layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan 

aktifitas desa yang dikelola oleh masyarakat desa secara efektif dan efisien. Smart 

kampung atau smart village merupakan pengembangan konsep dimana masyarakat 

desa berada dalam suatu komunitas yang mengatasi permasalahan wilayah dengan 

memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya secara cerdas, bijak, dan 

efisien serta mengangkat adat istiadat dan budaya setempat, serta norma-norma 

yang berlaku (Baru, Djunaedi, & Herwangi, 2019).  

Konsep pengembangan smart village ini tidak hanya berfokus pada penerapan 

kecanggihan teknologi pada suatu desa, namun merujuk pada perubahan keadaan 

desa menjadi lebih baik dan sejahtera dengan memaksimalkan pengelolaan 

sumberdaya yang dimilikinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Konsep 

smart village merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terlepaskan dari 

perkembangan konsep smart city. Unit pemerintahan terendah dalam struktur 

pemerintahan berada pada wilayah desa, yang juga memerlukan adanya suatu 

pembaharuan terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

sehingga dapat mempercepat perkembangan smart city (Aditama, 2018; Badri, 

2016; Mayoan, 2016). Karakteristik wilayah desa, budaya, masyarakat yang 

homogen, menjadi suatu alasan bahwa pengembangan wilayah desa tidak dapat 

disamakan dengan lingkup kota dalam penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi. Perlu adanya suatu konstruksi konseptual yang mendasar pada 

karakteristik wilayah desa dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, 

sehingga desa mampu menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan 
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lingkungan dengan mendasar pada nilai, karakter dan norma yang dimiliki desa 

(Herdiana, 2019). 

2.2 Variabel Smart Village 

Variabel konsep smart village bergantung pada karakteristik wilayah dan visi 

pengembangan dengan menerapkan konsep tersebut dalam pembangunan dan 

pengelolaan kota. Masih minimnya pengkajian konsep smart village dibandingkan 

dengan konsep smart city, beberapa penelitian mengemukakan dalam 

pengembangan smart village dapat dilakukan dengan menggunakan dimensi atau 

variabel yang dikemukakan oleh Giffinger pada pedoman master plan smart city 

yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo. Pengembangan smart village memiliki 

dimensi yang lebih sesuai dengan kondisi pedesaan yaitu pemerintah yang smart, 

masyarakat yang smart, ekonomi yang smart dan lingkungan yang smart. 

Sedangkan smart mobility, smart transportation dan smart people dirasa kurang 

sesuai jika diimplementasikan pada pencapaian dalam smart village (Rachmawati, 

2018). Setiap variabel tersebut memiliki beberapa indikator dan parameter 

pengukuran ketercapaiannya. Menurut Dian Herdiana (2019) mengemukakan 3 

(tiga) variabel ketercapaian dalam konsep smart village sebagai dasar dari 

penerapan smart village yang sinergis antar ketiga variabel. Berikut merupakan tiga 

dimensi indikator dalam smart village: 

2.2.1 Smart Government  

Merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana 

penyelenggaraan urusan pemerintah tidak dapat terlepaskan dari unsur masyarakat 

yang menjadi dasar dalam orientasi kebijakan pemerintah desa (Herdiana, 2019). 

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah merupakan bentuk dari 

penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kasus ini pemerintah desa berada di 

posisi terendah pada struktur organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan 

dalam menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dan di dalamnya termasuk 

pelayanan publik kepada masyarakat serta pembangunan desa (Sulismadi, 

Wahyudi, & Muslimin, 2016). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam konsep smart village pada pemerintahan desa dapat memudahkan proses 
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penyusunan dan pelaksanaan pembangunan desa serta dapat meningkatkan 

pelayanan masyarakat, sehingga penyelenggaraan fungsi pemerintah dapat berjalan 

secara efektif, efisien, dan transparan (Herdiana, 2019). 

Indikator yang termasuk ke dalam smart government yaitu partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan keputusan, ketersediaan layanan publik dan sosial dan 

transparasi tata kelola. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dipahami sebagai kemampuan pemerintah dalam melakukan 

pengelolaan dan koordinasi kepada masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan 

pelibatan masyarakat dalam forum pengambilan keputusan. Ketersediaan layanan 

publik dan sosial diartikan sebagai ketersediaan pelayanan publik dan pengelola 

pengaduan masyarakat yang di berikan pemerintah secara online. Transparansi tata 

kelola menjabarkan terkait jenis media yang di sediakan kepada masyarakat untuk 

mengakses informasi dan mekanisme keterbukaan program perencanaan (Eniyati, 

Candra, Retnowati, Mulyani, & A.P, 2017). 

Smart Government merupakan konsep atau langkah lanjutan dari e-government 

yang memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pemerintah 

untuk kinerja yang lebih baik. Tujuan implementasi smart government adalah 

sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja pemerintah 

secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Tia Subekti dan Ratnaningsih 

Damayanti (2019) berpendapat bahwa smart government identik dengan adanya 

penerapan e-government atau pengelolaan pemerintah berbasis elektronik dengan 

memanfaatkan teknologi dalam sistem pemerintahannya guna mewujudkan 

transparansi pemerintahan desa, pelayanan desa berbasis elektronik dan 

pemanfaatan sosial media dalam menyampaikan informasi kepada publik dan 

mewadahi aspirasi masyarakat. Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang 

Kebijakan dan Strategi Nasional tentang pengembangan e-government 

menyebutkan tujuan pengembangan e-government yaitu sebagai suatu upaya dalam 

mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis elektronik guna 

memaksimalkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Dilakukannya 

penataan manajemen serta proses kerja di lingkungan pemerintah dengan 
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memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui konsep 

pengembangan e-government yang berorientasi pada aktivitas pengolahan dan 

pengelolaan data serta informasi, sistem manajemen pekerjaan secara elektronik, 

dan pengaksesan layanan publik secara murah dan mudah oleh masyarakat luas. 

2.2.2 Smart Community 

Masyarakat merupakan tokoh utama dalam perumusan kebijakan dan 

pembangunan desa, bukan hanya sebagai tujuan dari penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan desa. Sehingga masyarakat pedesaan dituntut aktif 

dalam proses pengembangan desa guna merasakan manfaat dari adanya suatu 

program pemerintah. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi perlu 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai suatu peluang dalam pengoptimalan peran 

serta kontribusi dalam pengembangan desa (Herdiana, 2019) 

Panduan Pelaksanaan (1997) menyebutkan smart community merupakan sebuah 

komunitas di mana anggota dari pemerintah daerah, pembisnis, pendidikan, 

lembaga maupun masyarakat umum memahami potensi teknologi informasi, dan 

membentuk suatu komunitas sukses untuk bekerja sama dalam menggunakan 

teknologi dan mengubah komunitas mereka dengan cara positif dan signifikan. 

Industri Canada (1998) menyebutkan smart community didefinisikan sebagai 

sebuah komunitas mulai dari lingkungan hingga komunitas bangsa secara umum 

yang memiliki kepentingan bersama dimana anggota, organisasi dan lembaga yang 

mengatur bekerja dalam satu kemitraan untuk menggunakan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk mengubah keadaan secara signifikan.  

Masyarakat desa memiliki hak dan kewajiban yang termuat dalam Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Masyarakat desa berhak dalam: 

a. Meminta dan memperoleh informasi dari pemerintah desa serta memantau 

kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa 

dan diberikan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa; 

b. Mendapatkan pelayanan secara rata dan adil; 
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c. Mengemukakan aspirasi, saran, dan pendapat secara bertanggung jawab dalam 

suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan 

desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa; 

d. Memilih, dipilih atau di tetapkan dalam struktur pemerintah desa yakni Kepala 

Desa, Perangkat Desa, anggota kemasyarakatan desa atau Badan 

Permusyawaratan Desa;  

e. Memperoleh naungan dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan 

ketertiban di desa. 

Kewajiban masyarakat desa adalah sebagai berikut: 

a. Membentuk diri dan memelihara lingkungan desa; 

b. Mendorong tercapainya kegiatan peneyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 

yang baik; 

c. Mendukung terbentuknya situasi desa yang aman, nyaman, dan tentam; 

d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan, 

kekeluargaan, dan kegotoroyongan di desa; 

e. Ikut berperan dalam aktifitas di desa. 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan desa 

memberdaya dan menggunakan lembaga masyarakat desa untuk membantu dalam 

pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksana pembangunan 

desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kelembagaan desa terdiri 

dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan 

Desa, dan Lembaga Adat.  Dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2018 disebutkan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa ialah suatu media partisipasi masyarakat desa yang 

ikut serta dalam suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan desa, serta memaksimalkan pelayanan desa. Lembaga Adat Desa 

ialah penyelenggara fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli suatu 

desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Badan 

Permusyawaratan Desa dalam Permendagri 110 tahun 2016 memiliki definisi 

sebagai lembaga pelaksana fungsi pemerintahan dengan beranggotakan wakil dari 
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masyarakat desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ialah membahas dan 

menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, mewadahi dan 

menyampaikan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja 

Kepala Desa.  

2.2.3 Smart Environment 

Pedesaan memiliki ciri khas dan karakternya masing-masing yang sangat berkaitan 

dengan lingkungan pedesaan. Pada konsep smart village suatu lingkungan bukan 

hanya berorientasi pada lingkungan alam saja, namun mencakup seluruh elemen 

yang membentuk karakter desa yaitu tatanan sosial dan alam. Tatanan sosial pada 

lingkungan pedesaan terdiri dari nilai adat dan budaya, sedangkan pada tatanan 

alam terdiri dari pengelolaan dan pemanfaatan alam yang lestari dan berkelanjutan 

(Herdiana, 2019). Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini pemanfaatan 

teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan dapat 

memperkuat nilai adat dan budaya seperti dalam hal pendataan, dokumentasi dan 

pengidentifikasian potensi alam secara proposional tanpa merusak tatanan alam 

(Herdiana, 2019). Menurut Lombardi (2012) dalam konsep smart city disebutkan 

bahwa smart environment memiliki karakteristik yang berkaitan dengan efisiensi 

dan berkelanjutan. 

2.3 Studi Terdahulu 

Studi terdahulu berikut ini menjadi dasar dalam menyelesaikan penelitian yang 

akan dilakukan. Iksan (1996) berpendapat bahwa dalam suatu tinjauan pustaka 

perlu menyajikan penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan 

penelitian: teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan 

pendekatan yang dilakukan peneliti lain. Pada penelitian, peneliti perlu belajar dari 

peneliti lain, guna menghindari pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama 

seperti yang disusun peneliti sebelumnya (Masyhuri dan Zainuddin, 2008: 100). 

Berikut merupakan studi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini:
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Judul-Penulis Isi 
Metode 

Analisis 
Output Kaitan Studi 

1. 

Jurnal Pengembangan 

Konsep Smart Village 

bagi Desa-Desa di 

Indonesia oleh Dian 

Herdiana (2019) : Hal 

1-16 

 Konsep smart village merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat 

terlepaskan dari perkembangan 

konsep smart city. Unit pemerintahan 

terendah dalam struktur 

pemerintahan berada pada wilayah 

desa, yang juga memerlukan adanya 

suatu pembaharuan terhadap 

perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi sehingga dapat 

mempercepat perkembangan smart 

city (Aditama, 2018; Badri, 2016; 

Mayoan, 2016). 

 Belum adanya satu kesepahaman 

terkait konsep smart village sehingga 

Dian Herdiana (2019) 

menngemukakan 3 (tiga) elemen 

pokok smart village, yakni smart : 

government, community, dan 

environment yang menjadi landasan 

tercapainya sinergitas ketiga elemen 

smart village berbasis teknologi 

informasi guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa 

(Smart Relationship). 

Kualitatif 

Tiga variabel Smart Village; Smart 

Government, Smart Community dan 

Smart Enviroment. 

Variabel dan 

indikator Smart 

Village 

2. 

Jurnal Penerapan 

Model Smart Village 

dalam Pengembangan 

 Smart village merupakan konsep 

turunan smart city yang hanya 

memiliki perbedaan pada wilayah 

Kualitatif 

Penerapan smart village pada Desa 

Wisata Boon Pring menggunakan 

variabel smart city, yaitu: 

Orientasi penerapan 

konsep Smart 



19 

 

               Institut Teknologi Nasional 

No Judul-Penulis Isi 
Metode 

Analisis 
Output Kaitan Studi 

Desa Wisata: Studi 

pada Desa Wisata Boon 

Pring Sanankerto 

Turen Kabupaten 

Malang oleh Tia 

Subekti dan 

Ratnaningsih 

Damayanti (2019) : Hal 

18-28 

penerapannya dengan tujuan untuk 

mengatasi permasalahan yang ada di 

pedesaan (Tia Subekti dan 

Ratnaningsih Damayanti, 2019) 

 Pelayanan secara efektif, efisien 

kepada masyarakat melalui 

pendekatan partisipatif merupakan 

tujuan dari pengembangan desa 

wisata 

- Smart people 

- Smart government 

- Smart economy 

- Smart environmental 

- Smart promotion 

Village pada desa 

wisata 

3. 

Jurnal Sistem 

Komunikasi 

Pembangunan 

Pedesaan Berbasis 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi oleh 

Muhammad Badri 

(2016) : Hal 41-53 

 Ketinggalan desa dalam 

perkembangan TIK selama ini 

disebabkan oleh kebijakan dan 

program pemerintah pusat yang 

menempatkan desa sebagai objek 

dalam pengembangan bukan sebagai 

subjek sehingga terjadinya 

kesenjangan digital antara perkotaan 

dan pedesaan. 

 Pentingnya pengaksesan informasi 

dan sinfrastruktur TIK pada Pedesaan 

tertuang dalam pasal 86 pada 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

Tentang Desa.  

 Perkembangan TIK di pedesaan yang 

berbasis internet dilakukan untuk 

mendorong perekonomian 

masyarakat. 

Kualitatif 

Aplikasi sistem informasi pembangunan 

pedesaan yang dapat dikembangkan dan 

disediakan untuk publik: 

- Profil Desa dan Kelurahan 

(Prodeskel) 

- Sistem Informasi Desa (SID) 

- Mitra Desa 

- Sistem Informasi dan 

Administrasi Pedesaan 

Inovasi 

pengembangan 

sistem komunikasi 

pedesaan berbasis 

teknologi informasi 

4. 

Tugas Akhir Studi 

Kelayakan Desa Rende 

Kecamatan Cikalong 

Wetan Kabupaten 

Peninjauan kelayakan Desa Wisata 

Rende menggunakan variabel : 

 Aspek Daya Tarik 

Mix method 

Desa Rende belum layak untuk 

dijadikan desa wisata karena variabel 

aspek desa wisata di Desa Rende belum 

terpenuhi dengan indeks penilaian 

Pemilihan lokasi 

studi penelitian 
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No Judul-Penulis Isi 
Metode 

Analisis 
Output Kaitan Studi 

Bandung Barat Sebagai 

Desa Wisata oleh Juni 

Dakhillah R (2019) : 

Hal 1-137 

 Aspek Fasilitas Pendukung 

 Aspek Infrastruktur 

 Aspek Aksesibilitas 

 Aspek Sosial Masyarakat 

sebesar 62,187% dari seluruh aspek 

komponen pembentuk desa wisata. Desa 

Wisata Rende belum memenuhi aspek 

fasilitas pendukung dan aspek sosial 

masyarakat. 

5. 

Jurnal Pembangunan 

Model Electronic 

Government 

Pemerintahan Desa 

Menuju Smart Desa 

oleh Ahmad Akbar 

(2018) : Hal 1-5 

Dilaksanakan mulai dari pengadaan 

fasilitas atau sarana dan prasarana yang 

lebih baik, pembangunan jaringan 

komunikasi secara merata, dan 

meningkatkan sumber daya manusia 

(aparatur desa) menjadi lebih baik, serta 

dilanjutkan dengan penerapan konsep e-

government yang telah dibangun 

Kualitatif 

Konsep e-government diaplikasikan 

dengan membuat aplikasi-aplikasi 

berbasis elektronik seperti tata keuangan 

desa, pelayanan administrasi desa, 

pengelolaan dokumen kepemilikan 

lahan, dan perencanaan pengembangan 

desa. 

Inovasi 

pengembangan e-

government 

6. 

Jurnal Implementasi 

Wajan Bolic pada 

Daerah Blankspot Desa 

Wisata Cibuntu-

Kuningan oleh Lukman 

Hakim (2017) : Hal 14-

26 

Desa Wisata Cibuntu merupakan desa 

yang memiliki potensi alam serta budaya 

masyarakat disana, namun desa ini 

belum memiliki BTS (Base Transceiver 

Station) dan berada pada lokasi 

blankspot karena lokasinya yang berada 

pada lereng Gunung Ciremai. Sehingga 

perlu adanya penyelesaian masalah ini 

melalui pembangunan pemancar atau 

penguat sinyal (seluler dan internet) 

berupa Wajan Bolic untuk memudahkan 

akses internet. 

Kualitatif 

Solusi penyelesaian permasalahan 

sinyal seluler pada Desa Wisata Cibuntu 

dengan dibangunnya sarana penangkap 

sinyal yang bernama ‘Wajan Bolic’ 

yang memiliki kecepatan sinyal pada 

smartphone rata-rata <100 ms. 

Pelopor penerapan 

smart village pada 

desa wisata di 

Indonesia 

7. 

Jurnal Perhitungan 

Tingkat Kesiapan 

Implementasi Smart 

City dalam Perspektif 

Smart Government 

Dengan Metode Fis 

 Konsep Smart city ialah 

pengoptimalan tata kelola pemerintah 

dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi guna 

meningkatkan kebahagiaan 

Kuantitatif 

Indikator dalam Smart Government 

terdiri dari partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintah (forum 

pengambilan keputusan), pelayanan 

publik, dan transparansi pemerintah 

(Christian dan Roscia). 

Indikator Smart 

Government 
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No Judul-Penulis Isi 
Metode 

Analisis 
Output Kaitan Studi 

Mamdani Oleh Sri 

Eniyati dkk (2017) : 

Hal 39-48 

masyarakat, layanan pemerintah dan 

kesejahteraan masyarakat. 

 Salah satu variabel dalam smart city 

yaitu smart government yang terdiri 

dari indikator Participation in 

decision-making, Public and social 

services, Transparent Governance. 

8. 

Jurnal Pemanfaatan E-

Government Pada Desa 

Wonokarto Untuk 

Meningkatkan Akurasi 

Dan Informasi Potensi 

Desa oleh Eviana 

Septiana R dan Beni 

Noviyanto (2017) : Hal 

45-60 

 Desa Wonokarto melakukan 

pengembangan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik web (e-

government) dengan tujuan untuk 

memaksimalkan pelayanan publik 

secara efektif dan efisien. 

 Metode yang digunakan Desa 

Wonokarto dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dan 

akses informasi masih secara manual, 

Desa Wonokarto belum maksimal 

dalam menganalisa potensi desa serta 

belum terkendalinya pengambilan 

kebijakan pembangunan, 

menyebabkan dibutuhkannya 

investor dalam mengidentifikasi 

indikator peluang usaha di Desa 

Wonokarto. 

Kualitatif 

- Pengembangan e-government pada 

Desa Wonokarto berupa sistem 

website ialah bentuk upaya dalam 

mengatasi permasalahan yang terjadi 

sehingga masyarakat dapat 

melakukan pelayanan publik dan 

informasi dengan cepat dan mudah 

tanpa adanya batasan waktu dan 

tempat. 

- Sistem website online menyediakan 

informasi terkait Desa Wonokarto 

yang dapat diakses secara mudah dan 

dapat di pertanggung jawabkan 

keasliannya. 

Contoh program 

pengembangan desa 

dengan menerapkan 

sistem informasi 

desa berbasis 

website (e-

government) 

9. 

Jurnal Pengembangan 

Smart Village Untuk 

Penguatan Smart City 

dan Smart Regency 

oleh Rini Rachmawati 

(2018) : Hal 12-18 

 Banyaknya kajian yang 

mengemukakan bahwa dalam 

pengembangan konsep smart village 

sama seperti pengembangan konsep 

smart city yang dikemukakan oleh 

Giffinger dan pedoman 

Kualitatif 

 Perbedaan karakteristik wilayah dan 

permasalahan wilayah kota, 

kabupaten dan desa menjadikan 

dasar bahwa penerapan variabel 

smart city tidak dapat di sama 

ratakan harus melihat potensi 

Variabel Smart 

Village 
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No Judul-Penulis Isi 
Metode 

Analisis 
Output Kaitan Studi 

Kemenkominfo. Namun, hal ini tidak 

sesuai dengan kondisi wilayah 

pedesaan. 

 Dimensi yang sesuai untuk 

pengembangan konsep smart city 

pada wilayah desa “smart village” 

adalah pemerintah yang smart, 

masyarakat yang smart, ekonomi 

yang smart, dan lingkungan yang 

smart. Sebaliknya ketiga variabel 

lainnya seperti smart transportation, 

smart people, dan smart mobility 

dirasa kurang tepat untuk di terapkan 

dalam wilayah pedesaan. 

wilayah, kondisi eksisting dan 

permasalahan wilayah masing-

masing.  

 Variabel smart city yang cocok 

untuk di terapkan pada konsep smart 

village yang berorientasi pada 

wilayah pedesaan: 

- Smart Government 

- Smart Community 

- Smart Economy 

- Smart Environment 

 

 

Sumber: Hasil Interpretasi, 2020 
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2.4 Sintesa Literatur 

Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi dan pemilihan variabel dan indikator 

dari beberapa literatur yang telah dikaji. Berikut merupakan tabel pemilihan 

variabel dan indikator penelitian dari beberapa literatur yaitu: 

Tabel 2.2 

Pemilihan Variabel dan Indikator 

No Judul-Penulis Tahun Variabel Keterangan Indikator 
Indikator 

Terpilih 

1. 

Pengembangan 

Konsep Smart 

Village bagi Desa-

Desa di Indonesia 

2019 

Smart 

Government  

Variabel smart 
government 

dipilih. 

Namun, 
indikator tidak 

dipilih karena 

indikator dan 
parameter  

dalam 

penelitian 
tidak 

dijelaskan 

secara rinci 

Penyelenggaraan 
pemerintah 

- 

Pembangunan desa - 

Pembinaan dan 

pemberdayaan  
- 

Smart 

Community 

Variabel yang 

dipilih yaitu 

smart 

community 

dengan 2 

indikator 

Kelembagaan 

masyarakat desa 
√ 

Partisipasi 

penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pembangunan desa 

√ 

Smart 

Enviroment 

Variabel yang 

dipilih yaitu 

smart 

environment 

dengan 3 

indikator 

Pengelolaan 

lingkungan berbasis 

teknologi informasi 

√ 

Pengelolaan Sumber 
Daya Alam 

berkelanjutan  

√ 

Pengembangan 
sumber energi 

√ 

2. 

Perhitungan Tingkat 

Kesiapan 
Implementasi Smart 

City dalam Perspektif 

Smart Government  

2017 
Smart 

Government 

Variabel yang 

dipilih yaitu 

smart 

government 
dengan 3 

indikator 

Partisipasi 

masyarakat dalam 
penyelenggaraan 

pemerintah 

√ 

Pelayanan publik dan 
sosial 

√ 

Transparansi tata 
kelola 

√ 

3. 

Penerapan Model 
Smart Village dalam 

Pengembangan Desa 

Wisata: Studi pada 
Desa Wisata Boon 

Pring Sanankerto 
Turen Kabupaten 

Malang 

2019 

Smart people 

Variabel tidak 

dipilih karena 
tidak masuk 

kedalam 

variabel smart 
village 

SDM yang 

berpendidikan 
- 

Smart 
government 

Variabel yang 

dipilih yaitu 

smart 
government 

dengan 2 

indikator 

Transparansi tata 

kelola pemerintah 
√ 

Partisipatif 

pemerintah 
√ 
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No Judul-Penulis Tahun Variabel Keterangan Indikator 
Indikator 

Terpilih 

Smart economy 

Variabel tidak 

dipilih karena 

tidak masuk 

kedalam 

variabel smart 

village 

- - 

Smart 

enviromental 

Permasahan sanitasi - 

Permasahan 
kebersihan udara 

- 

Permasahan sampah - 

Permasahan global 

warming 
- 

Permasahan emisi 
karbon 

- 

Permasahan 

ketersediaan RTH 
- 

Permasahan 
ketersediaan taman 

- 

Smart promotion Branding kawasan - 

4. 

Pembangunan Model 

Electronic 
Government 

Pemerintahan Desa 

Menuju Smart Desa 

2018 
Smart 

Government 

Variabel yang 
dipilih yaitu 

smart 

government 
dengan 1 

indikator 

Sistem pemerintahan 
dengan 

memanfaatkan ICT 

(information, 
communication and 

technology) 

√ 

5. 

Pemanfaatan E-
Government Pada 

Desa Wonokarto 

Untuk Meningkatkan 
Akurasi Dan 

Informasi Potensi 

Desa 

2017 
Smart 

Government 

Variabel yang 

dipilih yaitu 
smart 

government 

dengan 1 
indikator 

Mengoptimalkan 

proses pelayanan 
publik (efisien, 

tranparant dan 

efektif) dengan 
melibatkan TIK 

√ 

6. 

Pengembangan 

Smart Village Untuk 

Penguatan Smart City 
dan Smart Regency 

2018 

Smart 

government 

Variabel yang 
dipilih yaitu 

smart 

government 
dengan 1 

indikator 

Pengembangan e-
Governance 

- 

Partisipasi 

masyarakat dalam 
perencanaan 

pembangunan 

√ 

Smart economy 

Variabel tidak 

dipilih karena 
tidak masuk 

kedalam 

variabel smart 
village 

Pengembangan City 

Branding 
- 

Pengembangan 

kewirausahaan 
- 

Pengembangan e-

Commerce 
- 

 

Smart 
environment 

Variabel yang 

dipilih yaitu  
smart 

environment 

dengan 3 
indikator 

Pengelolaan 

lingkungan berbasis 

teknologi 

√ 

Pengelolaan SDA 

berbasis teknologi 
√ 

Pengembangan 

sumber energi 
terbarukan 

√ 

Smart mobility Variabel tidak 

dipilih karena 
tidak masuk 

kedalam 

variabel smart 
village 

- - 

Smart 

transportation 
- - 

Smart people - - 

Sumber: Hasil Interpretasi, 2020 


