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#EmpoweringYourFuture

Lintasarta Smart City
membuat aktivitas sehari-hari
menjadi lebih mudah dengan
integrasi menyeluruh antara
pemerintah, masyarakat,
dan teknologi secara digital.

Empowering
Your Future

smart city

Mengapa Lintasarta Smart City menjadi
pilihan terbaik untuk kota Anda?

Visualisasi
Dashboard
yang Interaktif

Pengukuran dan
Analisa KPI

Tampilan Peta
Geospasialt

Integrasi Data
Antar Departemen

Respon yang
Lebih Cepat untuk
Pengelolaan Kejadian

Digitalisasi
Informasi Kota
dan Pariwisata

Smart City

Making Indonesia Smarter

Sebagai sebuah kota/kabupaten yang semakin berkembang, saling
terhubung, dan terus berinovasi, konsep Smart City Lintasarta mampu
mengintegrasikan nilai dari tiga aspek yakni masyarakat, pemerintah, dan
teknologi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

TANT ANGAN

KOTA

Kami siap membantu dan mendengarkan kebutuhan pemimpin daerah
untuk membangun daerahnya menjadi lebih cerdas dan berkelanjutan
melalui teknologi. Pada tahun mendatang, persentase jumlah penduduk
kota akan semakin meningkat dan dua-pertiga populasi dunia
diperkirakan akan hidup di perkotaan. Peningkatan ini memengaruhi
tingkat kesigapan pemerintah dalam memberikan layanan kepada
masyarakat.

Meningkatkan
Potensi Daerah

Data Belum
Terintegrasi

Tata Kelola Kota
Belum Optimal

Infrastruktur Jaringan
Komunikasi Belum Merata

Data Layanan Publik
Belum Akurat

Layanan Masyarakat
Belum Optimal

Maka dari itu, pemimpin visioner diharuskan untuk berinovasi,
berkolaborasi, dan mengintegrasikan dengan lembaga terkait untuk
menjaga kualitas layanan masyarakat dan tata kelola kota yang lebih baik.
Dari sinergi ini, diperlukan kerja keras secara bijak dan inovatif, untuk
mewujudkan sebuah kota yang cerdas.

Solusi Smart City
PENENTUAN POTENSI DAERAH

Masterplan

Sosialisasi

Infrastruktur

Integrasi Data

Manajemen
Perubahan

Aplikasi

Menyediakan solusi yang lengkap dan bertahap, mulai dari perancangan
masterplan kota, pembangunan infrastruktur teknologi, solusi berbasis
aplikasi, hingga pendampingan sosialisasi ke masyarakat.
Kami berkomitmen untuk memastikan solusi Smart City yang digunakan
terasa manfaatnya langsung oleh masyarakat kota/kabupaten.

Tata Kelola Pemerintahan

Pertambangan

Pariwisata

Perikanan

Perkebunan

Lainnya

Infrastruktur
Infrastruktur Fiber Optic
Solusi kebutuhan komunikasi dan pengiriman data antar
pemerintah pusat dan cabang, dengan kecepatan transfer
data yang cepat, aman, dan dapat diandalkan.

VSAT / Micro BTS
Solusi tepat untuk kebutuhan komunikasi data antar
daerah dengan memanfaatkan satelit dan

membantu

pemerintah daerah menjangkau akses di lokasi terpencil.

Masterplan

Data Center / Cloud
Solusi penyimpanan data yang tepat, handal, dan terpercaya
bagi berbagai kebutuhan dan perangkat di pemerintahan

Konsultasi dan Studi Akademik.

daerah.

Identiﬁkasi Masalah dan Potensi Daerah.

Command Center

Formulasi Solusi bagi Tantangan Daerah.

batas wilayah, Cuaca, CCTV, dan laporan masyarakat

HASIL

Fasilitas untuk memonitoring kegiatan pemerintahan,
dalam bentuk Videowall.

Internet of Things dan Managed Perangkat IT
Fasilitas

dalam

Dokumen pendukung pembuatan peraturan Kepala Daerah /
Peraturan Daerah terkait Masterplan Smart City.

kegiatan

pemerintahan

menunjang

Perhitungan Anggaran untuk Implementasi Smart City.

Akses Internet

kebutuhan

dengan

monitoring

perangkat

IT

yang

mutakhir.

Solusi untuk layanan akses internet 24 jam non-stop
secara cepat dan stabil. Berdasarkan media akses satelit,
kabel maupun nirkabel, dengan cakupan layanan yang
merata.

Solusi Smart City
Integrasi Data

Aplikasi
Lintasarta memberikan solusi untuk layanan publik berupa Aplikasi yang bisa
digunakan masyarakat kota/kabupaten, yang berguna untuk meningkatkan Indeks
Kepuasan Masyarakatn (IKM) serta membantu meningkatkan kontribusi masyarakat
dalam pembangunan daerah.

Dengan menggunakan layanan Smart City Platform dan Intelligent Command
Center sebagai Media Integrasi, diharapkan tercapai “Satu Data”. Dimana data
yang terkumpul dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di instansi
pemerintahan daerah akan terintegrasi dengan baik. Data yang terintegrasi nantinya
akan mendukung sebuah “SistemPengambilan Keputusan yang Cepat dan Tepat”
oleh pimpinan daerah tersebut.

SMART CITY PLATFORM SEBAGAI MEDIA INTEGRASI

Command Center
Memberikan informasi terintegrasi untuk membantu para pemimpin
kota/kabupaten membangun dan mengelola daerah yang lebih cerdas.

External (Interaksi Pemerintah dan Masyarakat)

Laporan
Masyarakat

Pemantauan
Media Sosial

Command
Center

Pelayanan
Informasi

Aplikasi
Lain

Smart City Platform
Infrastruktur ICT

CCTV

Server

Sensor

Wi-Fi

Internal (Tata Kelola Pemerintahan)
e-Government

Social Media Analytics

ePlanning

eBudgeting

eProcurement

eDelivery

eControlling

ePerformance

Aplikasi yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dari Media Sosial dan
Media Online, mengetahui sentiment masyarakat secara cepat, mengetahui
isu terhangat secara cepat, dan mengetahui tokoh yang paling banyak
dibicarakan mengenai isu tersebut.

Solusi Smart City
Manajemen Perubahan
Membuat sebuah sistem prosedur untuk mendukung perubah individu,
tim, dan organisasi menuju sebuah kondisi yang lebih baik dalam rangka
mempercepat transformasi di lingkungan pemerintahan daerah.
METODOLOGI MANAJEMEN PERUBAHAN

Citizen Request
Aplikasi yang ditujukan untuk masyarakat agar dapat dengan mudah
melaporkan kejadian yang ada disekitarnya, dan direspon dengan cepat
oleh pemerintah.

Menciptakan
Sense of
Urgency

Membangun
Membimbing
Persatuan

Membentuk
Visi dan
Inisiatif
Strategis

Bergabung
dengan
Kelompok
Sukarelawan

Institut
Perubahan

Menjaga
Akselerasi

Membuat
Keunggulan
Jangka
Pendek

Mengijinkan
Kegiatan

KONSULTASI IMPLEMENTASI SMART CITY
Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Penentuan Key Performance Indicator (KPI).
Pembuatan standar penghargaan dan hukuman.
Penetapan keunggulan jangka pendek dan proses akselerasi.
Citizen Living
Aplikasi yang ditujukan untuk masyarakat dan wisatawan agar mengenal
objek wisata dan kehidupan masyarakat sekitar.

Pembentukan Tim Agen Smart City.
Output :
Dokumen pendukung pembuatan peraturan Kepala Daerah / Peraturan
Daerah terkait Masterplan Smart City.

Sosialisasi
PENDEKATAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
Melakukan sosialisasi ke internal pemerintahan daerah, bekerja sama
dengan SKPD (Pendidikan, Pariwisata, dan lain-lain).
Melakukan sosialisasi ke lingkungan masyarakat (asosiasi, perhimpunan,
dan masyarakat umum lain) melalui berbagai pendekatan dan media
komunikasi.
Smart Farmer
Aplikasi yang ditujukan untuk petani agar dapat menghasilkan panen yang
maksimal dan menjual langsung kepada calon pembeli potensial.
Pemerintah mendapatkan laporan secara realtime terhadap hasil
pertanian.

DUKUNGAN MEDIA SOSIALISASI OLEH LINTASARTA
Iklan Digital, HCS (Hosted Collaboration Solution), Videotron, dan
pengiriman SMS secara massal.
Dukungan tenaga ahli tersertiﬁkasi dari berbagai daerah di seluruh
Indonesia.

Sejak tahun 1988,
Lintasarta memberikan
solusi terdepan untuk
menjawab segala
kebutuhan IT Anda.
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