
 

 

 

 

 

 

 

Smart mapping technology merupakan kunci untuk membangun lingkungan layak huni  

Ketika kota-kota di negara ini mulai melangkah dalam perjalanan menuju pembangunan kota cerdas 

yang layak huni, para pengambil kebijakan mulai melirik smart mapping technology yang handal untuk 

membantu mereka meningkatkan layanan publik dan kelayakan huni lingkungan secara keseluruhan.     

Smart mapping technology – yang juga dikenal dengan nama teknologi Sistem Informasi Geografis 

[Geographic Information System] (GIS) – merupakan ilmu yang sudah terbukti dalam perencanaan dan 

pengembangan kota, lembaga penegak hukum dan militer berteknologi cerdas yang mulai 

bermunculan di berbagai belahan dunia.  

Chief Executive Officer Esri Indonesia Bima Priadi mengatakan "Saat ini, para pemerintah daerah sedang 

berjuang keras untuk mengatasi pertumbuhan penduduk, harapan penduduk yang terus berubah serta 

tuntutan untuk fasilitas yang lebih baik dan memiliki daya saing global guna mendukung bisnis, 

pariwisata dan transportasi."   

"Agar dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat dan memahami konsekuensi atas 

langkah-langkah yang ditempuh, mereka membutuhkan akses ke wawasan spasial yang hanya tersedia 

melalui teknologi handal seperti teknologi GIS," kata Bima.  

Teknologi GIS mengintegrasikan dan menganalisis data dari berbagai sistem bisnis untuk menciptakan 

tampilan informasi berbasis peta yang dinamis dan interaktif. 

 "Teknologi ini bukan sekadar untuk memetakan sebidang tanah untuk membangun pemukiman atau 

kawasan bisnis," ujar Bima.  

"Lebih dari itu, teknologi ini memungkinkan kita untuk memahami beragam informasi di suatu area, 

dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Di mana lokasi yang paling tepat untuk membangun 

program rumah susun? Apakah nantinya penghuni mudah mengakses layanan dan fasilitas umum? 

 



 

Dan, apakah lokasi yang diusulkan menawarkan tingkat kesehatan dan gaya hidup yang lebih baik bagi 

masyarakat?   

"Dengan kemampuan tersebut, para pengambil kebijakan tidak hanya meningkatkan kinerja mereka 

dalam mengidentifikasi dan menilai potensi lokasi area bisnis dan pemukiman. Namun juga akan 

mengubah cara mereka melayani dan berinteraksi dengan warga."  

Belum lama ini, Kementerian Perhubungan mengimplementasikan monitoring dashboard yang secara 

real time mengintegrasikan beragam informasi dari sosial media seperti Instagram dan Twitter untuk 

membantu pemerintah setempat memantau arus lalu lintas selama mudik lebaran.  

Teknologi ini memberikan situasional awareness yang lebih luas kepada pemerintah setempat, 

memungkinkan mereka untuk bergerak cepat saat terjadi kecelakaan di jalan dan mengatur arus lalu 

lintas dengan lebih baik.  

Teknologi yang sama juga dimanfaatkan oleh lembaga tata kota dan transportasi Singapura untuk 

memastikan pengembangan kota dan transportasi yang berlangsung memenuhi kebutuhan penduduk 

saat ini dan di masa mendatang.  

Selain itu, teknologi ini juga digunakan oleh kepolisian Malaysia untuk mendukung berbagai inisiatif 

keselamatan publik.  

 "Dengan memperhitungkan karakteristik lokasi yang terdapat dalam data, para ahli tata kota dan 

pengambil kebijakan dapat memperoleh wawasan yang lebih luas sehingga membantu mereka 

mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat," tambah Bima.  

"Penduduk dapat melihat hasil keputusan yang diambil secara matang ini dengan melihat berbagai 

aktivitas yang dilakukan untuk membuat lingkungan mereka menjadi tempat yang nyaman dan aman 

untuk tinggal, bekerja, dan bermain."  

 


