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ABSTRAK

Peranan TIK saat ini semakin penting dan signifikan dalam segala bidang
kehidupan manusia. Masyarakat pun dituntut untuk mengikutinya dan diarahkan
menuju information society. Konsep smart city pun hadir dan menjadi solusi
cemerlang untuk mewujudkan hal itu. Konsep smart city menawarkan indikator-
indikator berbasis TIK untuk diterapkan dalam segala bidang di suatu kota agar
kota tersebut menjadi kota yang maju dan modern. Salah satu pihak yang dituntut
untuk mewujudkannya adalah Pemerintah Kota. Penerapan TIK menuntut
Pemerintah Kota untuk berperan aktif memberikan pelayanan informasi kepada
publik. Tidak hanya pelayanan informasi, Pemerintah Kota juga harus dapat
memimpin masyarakat untuk sama-sama membangun kota. Humas Pemerintah
Kota pun maju di barisan terdepan sebagai pihak yang memang memiliki peran
yang sesuai dengan tuntutan smart city tersebut, yaitu mengimplementasikan
Teknologi, Informasi, dan Komunikasi baik di kalangan internal Pemerintah Kota
maupun di kalangan eksternal dalam ruang lingkup Kota Balikpapan.
Kata kunci: TIK, Smart City, Pemerintah Kota, Humas.

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengenai peranan Humas Pemerintah Kota Balikpapan

dalam mengimplementasikan konsep smart city di Kota Balikpapan. Saat ini

Humas atau dapat disebut juga Public Relations sangat dibutuhkan oleh berbagai

macam instansi/organisasi tidak terkecuali organisasi pemerintahan. Hal tersebut

dikarenakan fungsi Humas yang dapat berperan sebagai penghubung antara

organisasi pemerintahan dengan publiknya. Humas dibutuhkan sebagai

perwakilan pemerintah untuk berinteraksi dengan publiknya, karena pemerintah

tidak dapat melakukan semua hal yang berkaitan dengan publik sendirian. Maka

dari itu dibutuhkan pihak yang dapat menjadi perpanjangan tangan, telinga, dan

mulut dari pemerintah kepada publiknya dan Humas menjadi pihak yang sesuai

untuk melakukan hal itu.
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Straubhaar dan LaRose menjelaskan bahwasanya Humas

menyelenggarakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menguntungkan serta

mempengaruhi opini dan perilaku publik (Straubhaar dan La Rose, 2002: 351).

Sementara menurut Institute of Public Relations (IPR), praktik Humas atau PR

adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan

berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan

saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya (Jefkins,

2004).

Berdasar studi kasus penerapan konsep smart city Kota Balikpapan dengan

berbasis pada TIK (Teknologi Informasi Komunikasi), menjadi menarik untuk

mempertanyakan bagaimanakah peran Humas Pemeritah Kota Balikpapan dalam

mengimplemetasikan konsep smart city di Kota Balikpapan, akankah ada

pergeseran dari cara tradisional ke arah TIK dalam menjalankan fungsinya.

Konsep smart city memang belum banyak didefinisikan secara akademis.

Menurut Suhono Harso Supangkat, Guru Besar STEI Institut Teknologi Bandung

mengatakan bahwa konsep smart city adalah suatu konsep bagaimana situasi kota

dapat diketahui oleh pengelolanya, warganya, atau calon pendatang, sehingga jika

ada ketidakberesan di suatu kota, pemangku kepentingan dapat segera mengambil

keputusan (www.kotabalikpapan.net). Hollands (2008: 303-320) mengakui smart

city sebagai fenomena “urban labeling”, dimana apa yang tersembunyi dari suatu

kota (ideologi/potensi) coba diungkapkan. Pemaparan berbeda diberikan oleh

Marsa-Maestre et al. (2008: 30-41) yang menyatakan:

“Smart city is required to adapt itself to the user needs and to
provide customized interfaces.”

Sehingga, konsep smart city ini diharapkan dapat diwujudkan di kota-kota

di Indonesia agar dapat menunjang kebutuhan masyarakat dan juga

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh suatu kota, seperti transportasi,

kesehatan, dan layanan publik lainnya.
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Kota Balikpapan saat ini menjadi kota dengan progres penerapan konsep

smart city yang paling cepat diluar Pulau Jawa (www.merdeka.com). Hal itu

dibuktikan dengan penyebaran 1000 titik hotspot wifi yang menjadi tanda

diterapkannya smart city di Kota Balikpapan. Penyebaran 1000 titik wifi ini

terjadi pada tanggal 10 Februari 2014 yang juga bertepatan dengan HUT Kota

Balikpapan ke 117 (www.kotabalikpapan.net). Penerapan smart city di Kota

Balikpapan ini merupakan kerjasama Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT.

Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai pemilik program smart city. Dengan

diterapkannya smart city di Kota Balikpapan, diharapkan Kota Balikpapan dapat

berkembang dan maju seperti kota-kota yang telah lebih dulu menerapkan smart

city, seperti Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Terlihat bahwasanya kota-kota di

Indonesia yang menerapkan smart city berdomisili di Pulau Jawa. Maka dari itu,

akan menjadi menarik untuk melihat bagaimana kota diluar Pulau Jawa yang

menerapkan smart city untuk dapat berkembang dan setara dengan kota-kota di

Jawa dalam hal kemajuan kota dengan berbasis TIK.

Pemerintah Kota Balikpapan menjadi pihak yang menjadi sorotan utama

pada penerapan smart city di Kota Balikpapan. Sebagai pemegang kekuasaan

tertinggi dan pihak yang bertanggung jawab dengan kondisi dan situasi Kota

Balikpapan, Pemerintah Kota perlu untuk menunjukkan kontribusi nyata dalam

mewujudkan Balikpapan sebagai smart city. Salah satu tuntutan dan keinginan

publik kepada Pemerintah Kota di era TIK ini adalah keterbukaan dan

transparansi informasi. Hal itu membuat Pemerintah Kota harus pro aktif

memenuhi keinginannya publiknya. Humas Pemerintah Kota Balikpapan pun

muncul sebagai pihak yang memiliki peran dan tugas untuk merealisasikan

tuntutan publik tersebut. Peran disini adalah aspek dinamis dari kedudukan

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan

kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peran (Soekanto, 1990: 268

dalam www.carapedia.com). Definisi tersebut menjelaskan bahwa sebagai

Humas, hendaknya selalu bersikap pro aktif guna menjalankan peran dalam
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mendukung dan berpartisipasi merealisasikan visi dan misi Pemerintah Kota

Balikpapan.

Kemajuansmart city bagi Kota Balikpapan tentunya akan berdampak

positif bagi kemajuan kota, karena saat ini teknologi dapat membantu Pemerintah

Kota untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan kota, serta pembuatan

kebijakan yang tepat guna, tepat cara, dan tepat sasaran. Dengan penerapan

konsep smart city di Kota Balikpapan, kemungkinan adanya pergeseran dari

paradigma lama ke paradigma baru bisa saja terjadi. Artinya bisa saja banyak hal

atau bidang yang sebelumnya tidak atau belum menerapkan TIK, bergeser

menjadi bidang yang mengaplikasikan TIK sebagai bentuk usaha merealisasikan

smart city Kota Balikpapan. Salah satu contohnya adalah Pemerintah Kota tidak

perlu lagi melakukan ‘blusukan’ kota karena teknologi pantau telah membantu

pemerintah kota untuk mengetahui keadaan kota dengan lebih efisien.

Tradisionalitas dalam menyalurkan aspirasi seperti kotak kritik dan saran yang

dianggap tidak lagi menunjang dalam pelaksanaan pemerintahan, kemungkinan

akan berganti menjadi penggunaan media, terutama new media, seperti internet.

Internet memang dapat menjadi solusi untuk menggantikan peran penyalur

aspirasi lama (kotak kritik dan saran), karena masyarakat dapat menyalurkan

aspirasi mereka melalui web resmi Pemerintah Kota Balikpapan,

www.balikpapan.go.id yang lebih update dan efisien.

Artinya, Humas Pemerintah Kota Balikpapan turut ambil bagian.

Pengelolaan web yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk hubungan

pemerintah dengan masyarakatnya diserahkan pada bagian Humas untuk dapat

selalu memberikan informasi kota secara update kepada masyarakat dan juga

penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah kota. Selain web, Pemerintah

Kota Balikpapan juga menggunakan jejaring sosial yakni Facebook, Twitter, dan

Instagram. Jejaring sosial merupakan sebuah struktur sosial yang terdiri dari

elemen-elemen individu atau organisasi. Jejaring sosial ini membuat mereka yang

memiliki kesamaan sosialitas bisa saling berhubungan (Barnes, 1954). Dengan
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begitu, update kota dapat berlangsung dengan lebih cepat dan dapat tersaji kepada

semua pihak yang mengakses web atau jejaring sosial Pemerintah Kota

Balikpapan dan juga pelayanan terhadap publik dapat berlangsung 24/7 atau

secara terus menerus. Selain itu, selama peneliti melakukan observasi lapangan di

lingkungan kantor Humas Pemerintah Kota Balikpapan, terlihat bahwa Humas

Pemerintah Kota Balikpapan juga menjalin hubungan baik dengan awak media

agar mendapatkan power dalam proses pencitraan instansi pemerintahan yang

dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Balikpapan, karena tidak dapat dipungkiri

saat ini media memiliki power yang besar untuk membangun citra.

Tentunya Humas Pemerintah Kota Balikpapan akan memiliki fungsi yang

penting karena disini Humas Pemerintah Kota Balikpapan harus membantu

Pemerintah Kota Balikpapan untuk mewujudkan Kota Balikpapan sebagai smart

city dan juga Humas harus bisa mewakili aspirasi publik untuk dijadikan bahan

pertimbangan bagi kemajuan Kota Balikpapan.  Untuk menjadi smart city, Humas

Pemerintah Kota Balikpapan harus membantu Pemerintah Kota dan juga

menghimbau masyarakat Kota Balikpapan untuk dapat merealisasikan 6 (enam)

indikator dari smart city, yang terdiri dari:

1 Smart people yang meliputi pendidikan dan kreatifitas masyarakat.
2 Smart economy yang meliputi entrepreneurship dan inovasi, produktifitas,

serta koneksi antara lokal dan gobal.
3 Smart environment yang berfokus pada lingkungan hijau.
4 Smart government yang meliputi pembuatan kebijakan yang adil dan sesuai

dengan masyarakat, transparansi data, serta penerapan e-gov atau
pemerintahan berbasis teknologi.

5 Smart living meliputi kesehatan, keselamatan, dan budaya yang baik bagi
masyarakat kota.

6 Smart mobility meliputi persamaan akses bagi setiap masyarakat demi
kesejahteraan kehidupan seluruh warga kota.

Jika dapat merealisasikan keenam indikator tersebut, maka Kota

Balikpapan dipastikan akan mendapat gelar sebagai smart city. Saat ini Kota

Balikpapan tengah mempersiapkan untuk dapat menerapkan TIK di segala bidang

kehidupan agar semua indikator smart city dapat terpenuhi. Keenam indikator
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tersebut memang tidak dapat sekaligus direalisasikan karena smart city

merupakan sebuah proses yang bertahap. Humas Pemerintah Kota Balikpapan

sebagai fokus pada penelitian ini akan memulai usaha perwujudan smart city

dengan menjadikan Pemerintah Kota Balikpapan sebagai smart government.

Diyakini, dengan pemerintahan yang baik dan berbasis TIK akan memancing

indikator lain untuk terwujud. Selain itu, peran Humas ini juga akan dihubungkan

oleh peneliti dengan stakeholders terkait usaha mewujudkan smart city di Kota

Balikpapan dan juga media relations yang memang dikhususkan sebagai bentuk

penerapan TIK dalam kinerja Humas Pemerintah Kota Balikpapan. Saat ini Kota

Balikpapan memang masih dalam tahap awal untuk mewujudkan smart city,

karena penilaian terhadap PT. Telekomunikasi Indonesia sebagai pemilik program

menyatakan bahwa Kota Balikpapan masih berada pada tingkatan kota digital

yang mana masih berada dibawah dari tingkatan smart city.

PEMBAHASAN

Memasuki era penerapan TIK seiring dengan progres Kota Balikpapan

untuk menjadi smart city, Humas perlu untuk melakukan adaptasi dengan

melaksanakan peran-peran tersebut dengan dikombinasikan pada terapan TIK.

Banyak sekali media atau tools yang dapat digunakan oleh Humas Pemerintah

Kota Balikpapan dalam menjalanan kinerjanya. Salah satunya adalah gadget yang

saat ini menjadi sesuatu yang penting dan sangat membantu pekerjaan manusia,

khususnya dalam hal komunikasi dan interaksi. Berdasarkan pengamatan peneliti,

TIK benar-benar telah merubah tatanan komunikasi dan interaksi pada Humas

Pemerintah Kota Balikpapan. Hubungan face to face menjadi berkurang dengan

adanya gadget, namun efisiensi dan manfaat lain yang didapat adalah diantara

Bagian Humas dapat dengan cepat memberikan informasi ataupun menerima

informasi melalui gadget.

Peran penting praktik kehumasan di pemerintahan juga dibenarkan oleh

Direktur Jenderal Komunikasi dan Kehumasan Kementerian Komunikasi dan
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Informatika, Freddy Tulung. Menurut Freddy dalam (www.big.go.id), kehumasan

pada pemerintahan sangat penting  karena perannya yang signifikan dalam

menghadapi tiga agenda besar dunia. Agenda pertama adalah globalisasi, dimana

Indonesia mencanangkan bahwa di tahun 2045 Indonesia dapat menjadi negara

dengan kekuatan ekonomi ke-8 di dunia. Saat ini Indonesia telah masuk dalam G-

20. Agenda kedua adalah demokratisasi, dimana publik diikutsertakan dalam

perumusan kebijakan. Negara yang tidak bisa beradaptasi dengan sistem

demokrasi akan mengalami kemunduran. Contoh nyatanya adalah Myanmar yang

menerapkan militer yang otoriter telah mengalami kegoyahan dalam

pemerintahannya. Agenda ketiga atau terakhir adalah TIK. Perkembangan TIK

yang sangat pesat akan sangat berpengaruh dalam pemerintahan. Banyak

pendapat dari para ahli yang mengatakan bahwa negara atau siapapun dapat

berkembang jika menguasai informasi yang merupakan bagian dari TIK. James

Medison juga telah lama mengungkapkan bahwa informasi sangat diperlukan,

karena pemerintahan tanpa informasi merupakan sebuah lelucon atau tragedi.

Tuntutan penggunaan TIK dalam bidang kehumasan, khususnya Humas

Pemerintahan juga datang karena model Public Relations milik Grunig dan Hunt

(1984). Pada model Grunig dan Hunt tersebut, praktik kehumasan pemerintahan

terletak pada model public information yang bertujuan untuk menyebarkan

informasi. Model ini paling banyak digunakan dalam praktik kehumasan dengan

presentase sebesar 50%.

Peran Public Relations sangat penting terutama dalam penyebaran

informasi (Wilcox dan Cameron, 2006). Dengan eksistensi dari Humas khususnya

Humas Pemerintahan, informasi dapat sampai kepada publik. Dengan presentase

sebesar 50% dan menjadi model paling dominan digunakan, dapat dikatakan

bahwa fungsi dominan dari Public Relations adalah menyediakan informasi yang

dibutuhkan publik.
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Untuk mewujudkan konsep smart city ini, Humas berfokus pada indikator

smart government terlebih dahulu seperti yang dijelaskan oleh Suryanto, Kepala

Bappeda Kota Balikpapan sebagai berikut:

“Aspek utama yang ingin dicapai adalah smart government untuk mengefisienkan
pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi dampaknya bisa ke ekonomi, people, dan
pelayanan masyarakat.” (Suryanto, wawancara, 16 Oktober 2014).

Pada indikator smart government, Humas berfokus untuk menjadi pelopor

diterapkannya e-gov atau electronic government. Humas juga memiliki tugas

besar untuk mewujudkan visi e-gov Pemerintah Kota Balikpapan sebagai berikut:

“Menjadi Pemerintahan Kota yang memiliki kualitas kerja dan layanan publik yang prima
melalui pemanfaatan kemajuan TIK dalam rangka mendorong terwujudnya good
governance dan masyarakat madani.” (Arsip Bagian Humas Pemerintah Kota Balikpapan
pada Kongres Smart City Se-Indonesia Tahun 2014).

E-gov nantinya diharapkan akan membuat kerja Humas Pemerintah Kota

lebih efisien dan lebih update mengenai situasi dan perkembangan kota. Hal itu

dikarenakan e-gov terkoneksi dengan internet dan terintegrasi dengan banyak

pihak yang memudahkan koordinasi dan komunikasi untuk membangun kota.

Humas Pemerintah Kota Balikpapan harus selalu menjalin hubungan yang

baik dengan internal Pemerintah Kota dan juga eksternal melalui sistem

komunikasi dua arah (Effendy, 1998). Hubungan internal dimulai dari Bagian

Humas Pemerintah Kota Balikpapan itu sendiri, dimana seluruh pegawai harus

saling bekerjasama dengan baik. Selanjutnya hubungan baik tersebut perlu

diteruskan kepada bagian lain di lingkungan kantor Pemerintah Kota Balikpapan

dan juga seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Balikpapan.

Sedangkan untuk hubungan dengan eksternal meliputi: masyarakat, media massa,

para investor, dan publik diluar Kota Balikpapan. Baik internal maupun eksternal

tersebut merupakan stakeholder dari Bagian Humas Pemerintah Kota Balikpapan.

Freeman (1984) menjelaskan stakeholder sebagai:

“... any individual or group who can effort or is affected by the actions, decisions,
policies, practises or goals of the organization.” (Freeman, 1984: 25).
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Jadi stakeholder adalah semua pihak yang berpengaruh atau dipengaruhi

oleh apapun yang dibuat atau dilakukan oleh suatu organisasi. Pada kasus ini,

organisasi adalah Pemerintah Kota Balikpapan yang diwakili oleh Humas dalam

mewujudkan Balikpapan sebagai smart city dan pihak-pihak yang berpengaruh

atau dipengaruhi akan menjadi stakeholder Pemerintah Kota Balikpapan.

Cornelissen (2008) membuat matriks untuk memetakan stakeholders Pemerintah

Kota Balikpapan sebagai berikut:

Level of interest
Low High

Low

Power

High

Gambar 1. Matriks stakeholders Pemerintah Kota Balikpapan

Sumber: Cornelissen (2008)

Hambatan dalam penerapan konsep smart city juga turut dirasakan oleh Bagian

Humas Pemerintah Kota Balikpapan. Kepala Bagian Humas mengaku jika di

lingkungan kerja Pemerintah Kota Balikpapan, para pegawainya belum terbiasa

untuk menerapkan TIK. Maka dari itu realisasi smart city sedikit terhambat,

khususnya pada indikator smart government. Kepala Bagian Humas mengatakan:

“Hambatan terkait dengan e-gov terletak pada faktor keterbiasaan. SDM masih terbiasa
dengan sesuatu yang manual. Contoh, saya biasa bikin surat secara manual berupa hard
copy, padahal sekarang dengan gerak cepat saya bisa surat via email ke pimpinan, perlu
persetujuan hanya lewat email. Pimpinan baca, setuju atau apply, kita cetak. Nah, kalau
sekarang kan masih berjalan kertas-kertas ini, harusnya kan sudah bisa mengurangi
kertas. Jadi sebenarnya faktor keterbiasaan.” (Sudirman Djayaleksana, wawancara, 14
Oktober 2014).

Begitulah setidaknya keadaan Pemerintah Kota Balikpapan. Penerapan

TIK dalam berbagai bidang terhambat karena masih terdapat beberapa pihak yang

MinimalEffort
(Media)

KeepInformed
(Bappeda Kota Balikpapan)

KeepSatisfied
(Masyarakat Balikpapan)

KeyPlayers
(PT. Telekomunikasi Indonesia)
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belum siap dengan adanya perubahan. Kepala Bappeda Kota Balikpapan pun

membenarkan hal tersebut dengan mengatakan:

“Smart city itu lebih ke dukungan dulu lah, dukung dulu dengan IT. Kalo IT dikuatin,
setiap gerak pemerintah dihitung efisiensinya, didukung dengan IT itu sudah smart,
sekarang belum. Ya mohon maaf aja lah, pejabat juga masih banyak termasuk saya, yang
‘gagap’ teknologi, kadang-kadang masi ndan gunakan teknologi. Kalo pejabat sudah
gunakan teknologi semua, kenapa kok masih pake undangan kertas? Kenapa tidak
diundang lewat email? Nah, IT-minded di kalangan pejabat belum. Komitmen ada, tapi
IT-minded belum ada.” (Suryanto, wawancara, 16 Oktober 2014).

Persoalan ini hendaknya mendapat tanggapan serius agar tidak menjadi

penghalang bagi Humas Pemerintah Kota Balikpapan dan semua pihak terkait

untuk mewujudkan smart government dan lebih lanjut Balikpapan sebagai smart

city.

Solusi atas hambatan tersebut coba diklarifikasikan oleh Kepala Bagian

Humas Pemerintah Kota Balikpapan dengan mengungkapkan:

“Solusi yang bisa diambil adalah koordinasi, koordinasi dengan pihak terkait kalo kita di
Sekretariat Daerah mulai tahun depan 2015  minimal membiasakan dengan elektronik.
Mungkin surat elektronik dulu ya kan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya perlu
kecepatan dan kerahasiaan tinggi itu juga elektronik tapi tidak perlu yang sifatnya
terbuka. In shaa Allah tahun depan akan diterapkan itu.” (Sudirman Djayaleksana,
wawancara, 14 Oktober 2014).

Jadi mulai tahun depan, tepatnya tahun 2015, koordinasi di Sekretariat Daerah

Kota Balikpapan akan membiasakan menggunakan elektronik, minimal

koordinasi via email. Diharapkan kedepannya totalitas dalam penerapan TIK di

segala bidang dapat diberlakukan agar smart government yang dicita-citakan

dapat tercapai dan Balikpapan sebagai smart city dapat terwujud.

KESIMPULAN

Kota Balikpapan mendapat ‘kado’ istimewa saat merayakan HUT Kota

ke-117, yaitu penyebaran 1000 titik wifi di seluruh wilayah Kota Balikpapan.

Penyebaran titik wifi tersebut sebagai tanda penerapan konsep smart city yang

tercipta atas kerjasama Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT. Telekomunikasi

Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memiliki program smart city.

Penerapan tersebut juga menjadikan Balikpapan sebagai kota pertama diluar
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Pulau Jawa yang menerapkan konsep smart city. Dengan penerapan smart city

tersebut, segala bidang di Balikpapan akan segera berbasis TIK atau Teknologi

Informasi dan Komunikasi, khususnya bidang pemerintahan. Pemerintah Kota

Balikpapan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menargetkan agar

kepemerintahan di Kota Balikpapan bisa sampai pada tahap smart government.

Salah satu bentuk smart government adalah keterbukaan informasi dan layanan

informasi yang prima kepada publik dengan menggunakan TIK. Dalam sistem

pemerintahan di Kota Balikpapan, hal tersebut menjadi tanggung jawab Bagian

Humas.

Terlihat bahwa Humas memiliki peran penting baik di pemerintahan

maupun bagi publik. Di satu sisi Humas merupakan ‘gerbang’ masuk dan

keluarnya informasi dari Pemerintah Kota Balikpapan, di sisi lain Humas

merupakan penyalur aspirasi masyarakat. Hal tersebut membuat tugas Humas

menjadi kompleks karena Humas juga dituntut untuk serba bisa memainkan

segala peran. Namun hal tersebut tidaklah menjadi kekhawatiran bagi pihak

Humas. Dengan penerapan TIK, tentunya peran dan tugas Humas akan terbantu

dan juga tujuan Humas untuk memberikan pelayanan prima terhadap publik guna

mewujudkan smart government akan tercapai.

Namun, smart city tidaklah hanya melulu mengenai smart government.

Menurut Boyd Cohen, seorang peneliti smart city, terdapat setidaknya enam

indikator untuk mengukur penerapan smart city di suatu kota. Enam indikator

tersebut antara lain: smart government, smart environment, smart economy, smart

living, smart people, dan smart mobility. Seperti yang telah dijelaskan

sebelumnya, keenam indikator tersebut berbasis pada penerapan TIK. Sejauh ini,

peran Humas Pemerintah Kota Balikpapan telah dapat beradaptasi dengan

menerapkan TIK di semua indikator tersebut. Namun, pengaplikasian tersebut

dapat dikatakan belum maksimal karena memang belum terciptanya faktor

keterbiasaan dari banyak pihak di Kota Balikpapan, termasuk Pemerintah Kota

Balikpapan.
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Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bagian Humas harus senantiasa dapat

beradaptasi dan berperan aktif menghimbau dan memberi contoh bagi banyak

pihak agar dapat diwujudkan smart city di Kota Balikpapan. Pemerintah Kota

Balikpapan dan juga bagi masyarakat Balikpapan. Di kalangan Pemerintah Kota

Balikpapan, Humas senantiasa melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar

mulai membiasakan diri menerapkan TIK dan untuk menunjang fasilitas TIK,

Humas telah bekerjasama dengan Bappeda dan Sub Bagian Data & Sistem

Informasi untuk membuat jaringan data yang terintegrasi di kalangan Pemerintah

Kota Balikpapan. Tidak hanya itu, Humas juga berusaha beradaptasi agar dapat

menguasai berbagai macam teknologi agar dapat menunjang kinerja mereka.

Sedangkan bagi masyarakat, Humas terus menerus akan bersifat update mengenai

segala informasi terkait Kota Balikpapan. Pelayanan terhadap publik dengan

sistem online agar lebih mudah diakses juga terus menerus ditingkatkan. Hal

tersebut diharapkan dapat memicu kesadaran masyarakat akan keuntungan

penerapan TIK pada semua bidang dan menjadi modal yang kuat guna

mewujudkan Balikpapan sebagai smart city.
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