
KATA PENGANTAR 

 
Assalamualaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 
limpahan rahmat dan nikmat yang tiada terbatas sehingga kami mampu 
menyelesaikan buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan (PKL) Tematik bidang 
Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Pemkot Semarang. 

Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan (PKL) Tematik bidang TIK 
disusun sebagai panduan danacuan penyelenggaraan bagi pemangku 
kepentingan PKL bidang TIK di Pemkot Semarang.Dasar dari pemikiran 
dibuatnya pedoman ini bahwa kegiatan atau pelaksanaan PKL bidang TIK 
yang selama ini berjalan belum memiliki pedoman yang dapat dijadikan 
acuan semua pemangku kepentingan PKL bidang TIK. Selain itu dengan 
berkembangnya TIK pada pemerintahan (termasuk Pemkot Semarang), maka 
kehadiran pihak lain untuk PKL bidang TIK sangat bermanfaat dan bermakna 
bagi penyelenggaraan TIK di Pemkot Semarang. Untuk itu sumberdaya 
peserta PKL diharapakan dapat bermanfaat bagi diri peserta, 
institusi/lembaga/organisasi, serta bagi Pemkot Semarang. 

SDM yang handal, tangguh, dan professional tidak lahir begitu saja, 
tetapi perlu diasah atau pernah terjun langsung dilapangan, sehingga 
kegiatan PKL ini dapat dijadikan kawah candradimuka bagi peserta PKL. 
Kegiatan PKL ini merupakan ajang proses pembelajaran bagi peserta untuk 
mampu mempraktekan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan 
kompetensinya.  

Harapan kami, mudah-mudahan buku pedoman ini dapat bermanfaat 
khususnya bagi para peserta PKL dan pemangku kepentingan PKL pada 
umumnya.Kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang tidak 
dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam persiapan 
sampai dengan selesainya penyusunan buku pedoman ini. 

Sesungguhnya tidak ada dimuka bumi ini yang tanpa ijin dan 
sepengetahuan dari-Nya, apapun yang terjadi di muka bumi ini hanya 
semata-mata ijin dan ridhoNya. Semoga Allah SWT selalu meridhoi niat luhur 
yang kita lakukan bersama, Amin 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 
Semarang, Desember 2015 

Tim Penyusun 
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A. Pendahuluan 

Selama ini magang atau Praktek Kerja Lapangan yang selanjutnya 
disingkat PKL, merupakan salah satu kegiatan (ada yang 

mewajibkan)yang harus dilakukan oleh peserta didik di sekolah atau 
mahasiswa pada perguruan tinggi. Selama ini peserta didik dan 

mahasiswa melakukan PKL asal berjalan yang penting melaksanakan, 

tanpa terseting dan terstruktur secara jelas dan realistik apa yang akan 
dilakukan dan apa yang harus dipraktekan di tempat lokasi PKL.Sehingga 

peserta didik dan mahasiswa ketika melakukan PKL tidak mendapatkan 
kesempatan praktek nyata sesuai kompetensinya, bahkan banyak yang di 

tempat PKL melenceng dari sasaran PKL peserta didik atau mahasiswa. 
Banyak kejadian seorang peserta didik atau mahasiswa ketika 

melakukan magang/PKL diperlakukan tidak seperti seseorang yang ingin 
kerja praktek, tetapi malah mendapat tugas diluar dari konteks kerja 

praktek. Sering dijumpai di lapangan, peserta didik atau mahasiswa yang 
PKL disuruh fotocopy, menerima telpon, mengantar surat, membelikan 

sesuatu, dan lain-lain. Sehingga penambahan pengetahuan dan 
ketrampilan yang diharapkan didapat dari PKL justru tidak didapatkan. 

Agar PKL yang dilakukan oleh para peserta didik dan mahasiswa bisa 
berjalan optimal dan efektif, maka perlu adanya terobosan baru bagi 

peserta didik atau mahasiswa magang/PKL untuk dapat 
mengimplementasikan kompetensinya di tempat magang sesuai dengan 

program studi atau Jurusan yang diampunya. Sehingga para peserta didik 

dan mahasiswa yang melakukan PKL mampu mempraktekan betul apa 
yang telah dipelajarinya di sekolah/perguruan tinggi. Serta sebagai uji 

implementasi kerja melalui praktek lapangan yang sesuai dengan basic 
masing-masing peserta didik atau mahasiswa. 

Berdasarkan hal diatas Pemerintah Kota Semarang membuat 
pedoman PKL, khususnya bagi peserta didik dan mahasiswa yang 

berhubungan dengan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan 
program yang diberi nama : Magang/PKL TemaTIK. Dimana peserta didik 

atau mahasiswa PKL akan mengikuti pedoman yang dapat 
mengimplementasikan penggunaan TIK di tempat magang/PKL. 

PKL Tematik adalah PKL yang orientasi program kegiatannya 
terfokus pada bidang tertentu yaitu bidang TIK.Baik TIK untuk 

penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan public.Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa PKL Tematik ini berbasis TIK.PKL 



Tematik dilaksanakan dengan: kegiatan dirancang tematik tentang TIK 

dan berbasis kompetensi, kegiatan mencerminkan penanganan atau 
operasionalisasi bidang TIK, dilaksanakan bersama oleh pemangku 

kepentingan PKL (peserta, Guru/Dosen Pembina, Pembimbing Lapangan 
PNS Pemkot dan Pejabat Pemkot), diselenggarakan dalam waktu terbatas 

dengan mengedepankan kepentingan akademik dan kepentingan 

pemerintah ( artinya bahwa mengelola / menangani / 
mengoperasionalkan / mengamalisis TIK Pemkot berdasarkan keilmuan 

akademik yang dimiliki). 
Harapannya setelah peserta didik / mahasiswa kerja praktek di 

Pemkot Semarang, akan mendapatkan tambahan asupan / masukan / 
pengalaman / pengetahuan / ketrampilan yang berguna untuk lebih 

mengasah diri para peserta didik dan mahasiswa, apabila nantinya 
bekerja dalam bidang TIK sudah pernah melakukan praktek lapangan 

sehingga lebih percaya diri menghadapi situasi kerja. Serta untuk belajar 
riil di lapangan agar memiliki  kemampuan  secara  profesional  dalam  

menyelesaikan  masalah-masalah bidang TIK yang ada dalam dunia kerja 
dengan bekal ilmu yang diperoleh selama masa kuliah. 

B. Maksud dan tujuan 
1. Maksud  

Maksud penyusunan Pedoman Praktek Kerja Lapangan (PKL) bidang 
TIK agar dalam PKL terdapat landasan yang sama diantara pemangku 

PKL yaitu : sekolah/perguruan tinggi, sekolah/perguruan tinggi dan 

Pemkot Semarang, sehingga dengan tersedianya tahapan dan acuan 
standarPKL maksud dalam pelaksanaan kerja praktek dapat berjalan 

sesuai yang diharapkan. Sehingga PKL benar-benardapat 
meningkatkan kemampuan  pesertasecara  profesional  dalam  

menyelesaikan  masalah-masalah bidang Teknologi, Informasi dan 
Komunikasi yang ada dalam dunia kerjadengan bekal ilmu yang 

dimiliki.  
2. Tujuan 

a. Agar PKL yang dilakukan lebih tertata dan terpadu serta 
memunculkan nilai tambah bagi semua pihak.  

b. Agar penyelenggaraan PKL berjalan sesuai pedoman yang telah 
disepakati bersama. 

c. Agar berbagai pihak yang berkepentingan dapat melakukan 
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PKL. 



d. Agar peserta PKL melakukan kerja praktek sesuai proses yang 

harus dilakukan. 
e. Agar tercapai layanan prima pelaksanaan PKL pada para peserta.  

C. Sasaran 
Sasaran yang ingin dicapai adalah : 

1. Peserta didik / mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan 

dibidang Teknik Informatika Komunikasi (TIK). 
2. Menjadi pedoman bagi sekolah atau perguruan tinggi yang 

mengirimkan peserta PKL ke Pemkot Semarang. 
3. Memberikan akses yang lebih besar kepada sekolah dan perguruan 

tinggi menyelenggarakan program kerjasama dengan Pemkot 
Semarang.  

D. Manfaat 
1. Bagi Peserta PKL 

a. Sebagai ajang uji coba kerja sebelum nantinya terjun langsung 
dalam pekerjaan di bidang TIK yang akan digelutinya.  

b. Mendorong peserta PKL untuk mengembangkan atau 
mengemukakan pikiran dan pendapatnya serta mampu 

menuangkan gagasan sesuai bidang keilmuannya dalam PKL sesuai 
pedoman yang ada. 

c. Meningkatnya kreativitas di bidang TIK yang bersifat obyektif riil di 
lapangan, karena Pedoman yang ada mengarah pada kompetensi 

peserta PKL. 

d. Akan mendapatkan pengalaman PKL sesuai bidangnya, dengan 
adanya larangan pemberian tugas yang tidak sesuai dengan 

kompetensinya. 
2. Bagi Sekolah / Perguruan Tinggi  

a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada peserta didik / 
mahasiswanya, bahwa PKL yang diadakan sesuai dengan jurusan 

atau program studi anak didiknya. 
b. Mendapatkan lulusan yang telah melakukan PKL sesuai 

kompetensinya, minimal lulusannya telah melakukan uji coba kerja. 
c. Mendapatkan tempat PKL, yang anak didiknya tidak boleh 

diperlakukan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya bukan 
kompetensinya. 

d. Memiliki acuan standar PKL di bidang TIK, yang telah disepakati 
bersama oleh pihak tempat PKL. 



3. Pemkot Semarang 

a. Memiliki acuan penyelenggaraan PKL di bidang TIK yang 
terstruktur dan tidak asal-asalan. 

b. Mendapatkan peserta PKL yang kualifikasinya telah ditentukan 
sebelumnya melalui rekruitmen khusus. 

c. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan PKL, bahwa 

PKL di Pemkot telah melalui prosedur yang baku. 
d. PKL di bidang TIK yang diadakan dapat membantu penyenggaraan 

pemerintahan atau pelayanan public. 
e. Menemukenali permasalahan dan pengembangan bidang TIK pada 

Pemkot, sehingga bisa dijadikan dasar untuk perbaikan. 
E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Pedoman PKL bidang TIK  adalah tentang: 
1. Kerjasama. 

2. SDM Pengelola 
3. Peserta PKL TIK. 

4. Bidang PKL TIK 
5. Tatacara Pelaksanaan PKL. 

6. Penilaian hasil PKL. 
F. Kerjasama PKL Bidang TIK  

1.  Pihak yang bekerjasama 
Pemerintah Kota Semarang dapat melakukan kerjasama PKL bidang 

TIK dengan pemangku kepentingan pembangunan bidang TIK baik 

yang berada di wilayah Kota Semarang maupun diluar Wilayah Kota 
Semarang.Kerjasama PKL bidang TIK bisa dilakukan dengan Institusi 

Pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta) 
dan Organisasi / Lembaga Masyarakat yang berkaitan dengan Bidang 

TIK. 
2.  Mekanisme Pelaksanaan 

Kerjasama yang akan dilakukan dengan Pemkot Semarang harus 
mengacu peraturan atau prosedur yang berlaku pada Pemkot 

Semarang. Dalam rangka Kerjasama PKL Tematik Bidang TIK 
dilaksanakan melalui empat tahap yaitu persiapan atau 

penjajakankerjasama, pengesahan kerjasama, pelaksanaan program, 
serta monitoring, evaluasi, dan pengembangan kerjasama. 



Tahapan persiapan dan tahapan pengesahan, tidak perlu dilakukan 

lagi oleh pihak-pihak yang telah memiliki MoU atau Perjanjian 
Kaerjasama dengan Pemkot Semarang. 

a.  Tahap Persiapan 
Persiapan atau penjajakan kerjasama yangdilakukan, dimulai dari 

pertemuan formal maupun non formal. Rencana kerjasama 

yang dinilai layak untuk dilaksanakan, kemudian dibahas teknis. 
Kemudian dilanjutkan dengan pengiriman surat resmi dari lembaga 

pemerintah / non pemerintah kepada Walikota Semarang cq. 
Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik (PDE) Setda Kota 

Semarang.Surat ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemerintah / 
Non Pemerintah.Minimal Khusus untuk perguruan Tinggi oleh 

Dekan Fakultas, namun harus tetap ditembuskan kepada 
Rektor/Direktur Kerjasama. 

Selanjutnya Pemkot Semarang akan mengundang Pihak yang akan 
bekerjasama dan membicarakan secara detail dan teknis untuk 

penyiapan naskah MoU atau perjanjian kerjasama.   
b.  Tahap Pengesahan 

Penyusunan naskah MoU atau perjanjian kerjasama merupakan 
tahap awal dari tahap pengesahan. Penyusunan naskah MoU atau 

perjanjian kerjasama disesuaikan dengan peraturan dan prosedur 
yang berlaku pada Pemkot Semarang.Apabila draf MoU sudah 

disepakati bersama oleh kedua pihak dimintakan tanda 

tangan persetujuan para pimpinan kedua pihak. 
c.  Tahap Pelaksanaan 

Realisasi kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang 
dilakukan setelah penandatanganannaskah MoU atau perjanjian 

kerjasama. Kegiatan yang dilakukan sejauh mungkin sesuai 
dengankesepakatan yang ada, sehingga perlu disusun 

petunjuk pelaksanaan kerjasama atau petunjukteknisnya. 
 d.  Monitoring dan Evaluasi  

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kedua belah 
pihak, baikPemkot maupun pihak mitrakerjasama. 

Monitoring dilakukan untuk memastikan agar seluruh tahapan 
kegiatan dapat dilakukandengan baik dan mencapai tujuan yang 

diharapkan. Hasil monitoring kemudian dapat dijadikan bahanuntuk 
mengevaluasi apakah suatu kegiatan dapat dilanjutkan atau 



dikembangkan, atau dihentikan.Kegiatan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kerjasama harus mendasarkan pada ketentuanyang 
telah dibuat secara bersama. 

e. Pengembangan Program 
Pengembangan program kerjasama dapat dilakukan jika dari hasil 

evaluasi kegiatan kerjasamadinilai perlu dan layak untuk 

dilanjutkan 
dan dikembangkan. Pengembangankerjasama bisa dilakukan apabil

a teridentifikasi hal baru atau sesuatu yang timbul yang 
memungkinkandan mendukungkeberlanjutankerjasama dalam 

bentuk kegiatan lainnya untuk periode mendatang. 
G. SDM Pengelola 

Pengelola PKL Tematik Bidang TIK ini terdiri dari SDM keduabelah pihak 
yang telah bekerjasama, yang masing-masing mempunyai tugas dan 

fungsi sendiri-sendiri sesuai kewenangan yang diembankan kepadanya. 
Pengelola PKL Bidang TIK pada Pemkot Semarang didasarkan pada Surat 

Keputusan Tim Pengelola PKL Bidang TIK. 
1.  Dari pihak Pemkot Semarang terdiri dari:  

a. Penanggungjawab Kegiatan 
Bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas implementasi 

kegiatan, dan melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan. 
b. Pengelola kegiatan 

Bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh 

kegiatan, berkoordinasi dengan Koordinator lapangan,menyusun 
laporan secara berkala tentang kemajuan implementasi kegiatan 

pada penanggungjawab. 
c. Koordinator Lapangan 

Bertanggungjawab memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan 
berkoordinasi dengan pengelola kegiatan, serta bertanggungjawab 

terhadap kelancaran kegiatan, mengontrol dan mengawasi semua 
kegiatan yang dilaksanakan. 

d. Petugas Administrasi kegiatan. 
Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan 

pengadministrasian seluruh dokumen dalam kaitannya dengan 
implementasi kegiatan, dan membantu Pengelola Kegiatan 

menyusun laporan secara berkala tentang kemajuan implementasi 
kegiatan. 



2.  Susunan pengelola pihak mitra kerjasama PKL minimal terdiri dari:  

a. Penangungjawab Kegiatan 
Bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas kerjasama kegiatan 

PKL dengan Pemkot Semarang dan melakukan monitoring 
pelaksanaan kegiatan. 

b. Ketua Kegiatan 

Bertanggungjawab memimpin dan menjalankan wewenang selaku 
ketua pelaksana kegiatan PKL Bidang TIK, dengan 

mengkoordinasikanseluruh kegiatan atau tim kerja pelaksanaan 
kegiatan,merencanakan, mengarahkan, mengembangkan dan 

memonitoring kegiatan PKL. Serta bertanggungjawab melakukan 
recruitmen peserta PKL. 

c. Pembimbing Peserta. 
Bertanggungjawab untuk memotivator, membimbing, 

mengarahkan, mendampingi, memantau, mengendalikan dan 
sekaligus penilai kegiatan PKL peserta.Serta secara berkala 

berkoordinasi dengan pihak-pihak Pemkot Semarang. 
H. Peserta PKL  

Peserta PKLTematik adalah anak didik yang sudah memenuhipersyaratan: 
1. Dari Jurusan/Program Studi/organisasi yang berkaitan dengan TIK. 

2. Lolos dari recruitment yang diadakan pihak pengirim. 
3. Mengisi formulir pernyataan kesediaan mengikuti seluruh tata 

tertibPKL. 

4. Memiliki salah satu kompetensi di bidang TIK.  
I. Bidang PKL TIK 

Jenis dan macam PKL TIK: 
1. Network 

2. Database 
3. Pemrograman  web 

4. Rekayasa  perangkat  lunak 
5. Desicion  support  system 

6. Software  engineering 
7. Aplikasi  komputerTI / SI 

8. Customer Service 
9. Call Center 

10. Pengelolaan Web 
J. Tatacara Pelaksanaan PKL. 



1. Persiapan Peserta 

a. Calon peserta mendaftar PKL Tematik dengan mengisi formulir PKL 
di web: pkltematik.semarangkota.go.id, diprintout diserahkan ke 

sekolah / perguruan tinggi / organisasi pengirim PKL.  
b. Setelah disetujui / diaproval / ditandatangani oleh penanggung 

jawab sekolah / perguruan tinggi / organisasi, calon pesertaakan 

dikumpulkan dan akan mendaptakan pembimbing.   
c. Calon Peserta mengajukan proposal PKL dan melakukan bimbingan 

sesuai dengan pembimbing masing-masing. 
d. Pembimbing melakukan rekruitmen kelayakan untuk PKL Tematik 

di Pemkot Semarang. 
e. Setelah memperoleh kepastian Pemkot Semarang sebagai tempat 

PKL, calon peserta dapat mengajukan surat pengantar permohonan 
PKL. 

f. Setelah semua prosedur terpenuhi, mahasiswa dapat 
melaksanakan PKL 

2. Tahapan PKL 
a. Diawali dengan pengiriman suratpermohonan PKL dari Institusi / 

Lembaga / Organisasi, disertai data : Jumlah dan data diri peserta, 
jurusan / prodi / bidang apa dan waktu berapa lama (dengan 

catatan rekruitmen sudah melalui seleksi). 
b. Bagian PDE Setda Kota Semarang akan menjawab surat kapan bisa 

menerima, penempatan pada satuan kerja di lingkungan Pemkot 

Semarang.  
c. Penerjunanpeserta PKL ke Pemkot Semarang. 

11. Penerimaan dan Pengarahan ( tata tertib dan wawancara 
kompetensi / praktek lapangan sesuai kompetensinya ), serta 

penempatan lokasi praktek. 
a. Orientasi obyek PKL selama 3 hari sesuai penempatan, dan 

pengamatan / mengidentifikasi aspek TIK di tempat orientasi. 
12. Pencatatan usulan perbaikan obyek pengamatan. 

a. Pelaksanaan PKL sesuai waktu yang telah ditetapkan. 
13. Diskusi obyek amatan magang dengan coordinator lapangan dan 

pembimbing. 
a. Penarikan peserta PKL dari tempat praktek (Pemkot Semarang). 

14. Penyusunan laporan PKL (catatan: harus ada output dan sesuai 
Sistematika penulisan yang ditetapkan). 



a. Evaluasi PKL tematik angkatan tersebut. 

3. Ketentuan Umum 
a. Kewajiban 

1) melaksanakan tugas-tugas PKL dengan penuh rasatanggung 
jawab, disiplin dan dedikasi yang tinggi. 

2) wajib menghormati dan menyesuaikan diri dengankondisi di 

lokasi PKL. 
3) Selama melaksanakan kegiatan PKL mahasiswa tidak 

dibenarkan meninggalkan tempat PKL, termasuk untuk 
keperluan akademik di kampus kecuali ada ijin khusus yang 

dikeluarkan oleh Pihak Pengirim/Pembimbing (Format 
lampiran). 

4) Membina kekompakan diantara rekan PKL maupun dengan 
Pegawai di lingkungan Pemkot. 

5) Apabila menghadapi kesulitan di lapangan harus 
mengkomunikasikan ke pembimbing atau koordinator lapangan 

dari Pemkot.  
6) menyerahkan laporan dalam bentuk email secara berkala 

7) Menyerahkan laporan akhir paling lambat satu minggu setelah 
PKL berakhir di lapangan. 

b. Larangan 
1) Tidak diperbolehkan peserta PKL disuruh fotocopy, kirim surat 

dan sebagai operator telepon (khusus ini kecuali PKL Customer 

Service). 
2) Tidak boleh disuruh pada hal-hal yang tidak berkaitan dengan 

tugas PKLnya. 
3) Tidak diperkenankan diajak/ditugaskan keluar dari 

kantor/tempat PKL pada waktu jam kerja. 
4) Tidak bisa dipindahkan ke satuan kerja lain yang telah 

ditetapkan. 
4. Tata tertib 

Agar Pelaksanaan PKL terarah, terkendali dan sesuai dengan 
tujuandiselenggarakanya PKL maka diperlukan adanya tata tertib yang 

wajibdipatuhi oleh semua peserta PKL,antara lain sebagai berikut: 
a. peserta wajib mengikuti kegiatan PKL secara penuh sesuai periode 

waktu yang ditentukan pihak pengirim. 



b. Wajib hadir sesuai jam kerja (Senin – Kamis  Jam 07.00 – 15.15 

WIB, Jumat Jam 07.00 – 11.30 WIB) dan Jam istirahat 12.00 wib 
s/d 13.00 WIB. 

c. Berpakaian beabas, sopan, rapi dan memakai jaket almamater.  
d. Setiap hari mengisi daftar hadir yang telah disediakan. 

e. Apabila berhalangan hadir ijin pada Pengelola PKL yang ditunjuk 

Pemkot. 
f. Apabila ada keperluan lain yang harus meninggalkan tempat PKL, 

agar memberitahukan pada Koordinator Lapangan dari Pemkot. 
g. Lokasi kerja sesuai pembagian yang telah ditetapkan Pemkot tidak 

boleh saling bertukar tempat. 
h. Wajib membuat catatan harian dan laporan magang. 

K. Monitoring 
Monitoring pelaksanaan PKL secara menyeluruh dilakukan oleh masing-

masing pihak Pengrim Peserta dan Pemkot Semarang.  
L. Penutup  

Penyusunan buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan (PKL) Tematik 
bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Pemkot 

Semarang merupakan bagian kecil dari pengembangan proses 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, meskipun begitu buku 

Pedoman Praktek Kerja Lapangan (PKL) Tematik bidang Teknologi, 
Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Pemkot Semarang ini memiliki 

peran yang penting untuk menciptakan e-governance. Oleh karena itu 

penyusunan buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan (PKL) Tematik 
bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Pemkot 

Semarang ini diharapkan dapat menjadi acuan yang baku dalam 
mewujudkan prosedur dan mekanisme kerja yang benar, sehingga dapat 

mendorong setiap pegawai dan pejabat dalam melaksanakan pekerjaan 
menjadi efisien, memudahkan mereka dalam memantau hasil pekerjaan, 

bekerja makin terarah tanpa harus menunggu instruksi pimpinan.  
Namun sejalan dengan dinamika organisasi dan perkembangan regulasi 

yang masih terus bergulir, maka buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan 
(PKL) Tematik bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) pada 

Pemkot Semarang ini bersifat dinamis. Artinya buku Pedoman Praktek 
Kerja Lapangan (PKL) Tematik bidang Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi (TIK) pada Pemkot Semarang yang telah ada ini akan selalu 
dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan situasi dan 



kondisi yang ada, serta apabila nantinya terbit perturan-peraturan baru 

yang terkait. 
Pada implementasinya pelaksanaan penerapan buku Pedoman Praktek 

Kerja Lapangan (PKL) Tematik bidang Teknologi, Informasi dan 
Komunikasi (TIK) pada Pemkot Semarang ini harus secara terus menerus 

dipantau sehinga proses penerapannya diharapkan dapat berjalan 

dengan baik. Sehingga tetap harus dilakukan monitoring untuk 
memantau pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

dalam melaksanakan buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
Tematik bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Pemkot 

Semarang yang berlaku, dengan harapan buku Pedoman Praktek Kerja 
Lapangan (PKL) Tematik bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi 

(TIK) pada Pemkot Semarang ini dapat berjalan secara efisien dan 
efektif.  

 
 

  



BUKU CATATAN HARIAN 

 
No. Tanggal Uraian Tugas Paraf 

Peserta Pembimbing 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

 
  



FORMAT IJIN MENINGGALKAN LOKASI PKL 

 
Menerangkan bahwa: 

Yang bertanda tangan di bawah ini  
Nama : ...................................... 

Asal : ...................................... 

Pada hari ......................tanggal............................... 
tidak berada dilokasi PKL untuk keperluan 

.............................................................. 

........................................................................................................ 

................................................................................................. 
Semarang, .................. 

20.. 
Nama 

---------------------------- 
 

Disetujui oleh: 
Pembimbing/Koordinator Lapangan 

------------------------------- 
 


