
 

KATA PENGANTAR 
 

Seperti pada umumnya sebuah organisasi di Pemerintahan, Pemkot 
Semarang dalam menjalankan operasional organisasi memerlukan prinsip-prinsip 

manajemen yang diaplikasikan dalam sebuah sistem kerja. Sistem kerja ini 
dibuatuntuk mengatur sistematika kerja dan hubungan kerja dalam 

mengoperasionalkan suatu bentuk kegiatan. Dalam rangka hal tersebut 
makadiperlukan Standart Operating Procedure(SOP). SOP ini adalah suatu sistem 

kerja yang berupa instruksi sederhana untuk menyelesaikantugas rutin dengan 
cara yang paling efektif dalam rangka memenuhi persyaratan operasional suatu 

kegiatan. 

Bagian Pengolah Data Elektronik (PDE) Setda Kota Semarang sebagai 
institusi dibawah Sekretariat Daerah pada Pemkot Semarang, yang menjalankan 

prinsip-prinsip manajemen pemerintahan memerlukan SOP yangmengatur 
tentang teknis operasional kegiatan dalam kerangka menghubungkan satu 

bagian pekerjaan dengan bagian pekerjaan lainnya.Sehingga dari SOP ini 
memiliki standar untuk mengukur sejauh mana efektifitasdan efisiensi suatu 

kegiatan. 
Sesuai dengan Tupoksinya maka SOP yang disusun oleh Bagian PDE 

Setda Kota Semarang ini berkaitan dengan SOP dibidang Telekomunikasi, 
Informasi dan Komunikasi pada bidang yang diampunya khususnya pada bidang 

Elektronik Government (E-Gov). Alhamdulillah SOP TIK pada bidang E-
Government telah dapat diselesaikan oleh Tim Penyusun SOP Bagian PDE Setda 

Kota Semarang, serta dibantu olehpihak-pihak lain yang turut andil dalam 
penyusunan SOP ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang 

telah membantu dalam penyusunan SOP ini, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Akhir kata kami berharapbuku SOP ini dapat bermanfaat dalam upaya 

perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di Pemkot 
Semarang. Semoga Allah SWT selalu meridhoi niat luhur kita semua, Amin.  

 

  



SAMBUTAN WALIKOTA SEMARANG 

 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Penyelenggaraan E-Government merupakan salah satu komponen penting 
dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung 

penyelenggaraan E-Government dalam rangka menuju Smart City dibutuhkan 

pedoman teknis yang dapat dijadikan acuan kerja oleh berbagai pihak terkait 
pengelola TIK di lingkungan Pemkot Semarang, agar dapat menjalankan 

fungsinya secara optimal. Sehingga pengelolaan E-Government di lingkungan 
Pemkot Semarang menjadi lebih baik.  

Berkaitan dengan E-Government, maka dalam menjalankan roda 
organisasi untuk mewujudkan program atau kegiatan yang baik, salah satunya  

ditentukan oleh tersedianya standar dan prosedur kerja. Oleh karenanya saya 
menyambut gembira tersusunnya buku “Standart Operating Procedure (SOP) 

bidang TIK Pemkot Semarang”, pedoman ini sangat penting sebagai landasan 
untuk operasionalisasi atau implementasi kegiatan Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi di lingkungan Pemkot Semarang.  
Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh 

pemangku kepentingan pembangunan bidang TIK yang turut membantu 
penyusunan buku ini. Selanjutnya saya mengharapkan buku ini dapat menjadi 

acuan untuk pengoperasionalan TIK di Pemkot Semarang. Pada akhirnya saya 
berharap kiranya Buku ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua 

pihak untuk meningkatkan kinerja TIK di Pemkot Semarang.  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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A. Pendahuluan 

Reformasi birokrasi yang sedang dilakukan berbagai tingkatan 
pemerintahan bertujuan untuk membangun atau membentuk profil dan 

perilaku aparatur Negara yang memiliki integritas tinggi, produktivitas tinggi 
danbertanggungjawab, serta mampu memberikan pelayanan yang optimal 

baik untuk internal maupun kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan 

tujuan reformasi tersebut perlu dilakukan perbaikan proses penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan khususnya dengan menerapkan Standar 

Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP.SOP adalah salah satu 
aspek penting yang perlu dibuat dalam rangka mewujudkan Birokrasi yang 

memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis pada seluruh proses 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Sehingga mampu menjalankan fungsi penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan sesuai dengan kriteria dan uraian tugas yang 

dimiliki oleh masing-masing satuan kerja. 
Pada pemerintah daerah termasuk pada Pemerintah Kota Semarang 

pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  mempunyai tugas pokok 
dan fungsi serta tanggung jawab yang berbeda, sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Dimana pada SKPD Sekretariat 
Daerah di Pemkot Semarang sesuai struktur organisasinya membawahi 13 

Bagian. Salah satu bagian pada Sekretariat Daerah Kota Semarang adalah 
Bagian Pengolah Data Elektronik (yang selanjutnya disebut PDE). Bagian 

PDE ini memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang Teknologi, informasi dan 

Komunikasi (yang selanjutnya disingkat TIK), khususnya salah satunya 
sebagai pengelola Elektronik Government (E-Gov) Pemkot Semarang.  

Bagian PDE Setda Kota Semarang bertekad lebih meningkatkan 
pemberian pelayanan yang lebih baik terhadap internal Pemkot dan 

masyarakat sebagai pengguna jasa layanan public di bidang TIK. Oleh karena 
itu agar pengelolaan E-Gov dapat lebih optimal, diperlukan SOP untuk 

masing-masing teknis kegiatan yang ada agar penyelenggaraan E-Gov dapat 
berjalan dengan pasti dan dapat dihindari penyimpangan serta dapat ditemui 

akar permasalahan dari penyebabnya.  Dengan demikian harapannya kualitas 
pelayanan E-Gov kepada internal dan publik akan menjadi semakin lebih baik 

dan dapat mengurangi kekecewaan pengguna dan pemakai fasilitas E-Gov. 
Selanjutnya SOP adalah suatu prosedur kerja yang merupakan 

rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lainnya yang menunjukan 



adanya tahapan secara jelas dan pasti, serta cara-cara yang harus ditempuh 

dalam rangka penyelesaian tugas. Dengan adanya standar dalam mekanisme 
pelaksanaan kegiatan bidang TIK ini akan membantu memaksimalkan 

capaian yang diharapkan. Standart Operasional Prosedur ini merupakan 
bentuk upaya standarisasi setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan 

dengan E-Gov melalui TIK. Penerapkan Standard Operasional Prosedur (SOP). 

Hal inidinilai penting karena Standar Operasional Prosedur adalah pedoman 
atau acuanuntuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan 

SOP juga merupakanalat penilaian kinerja E-Gov berdasarkan indikator 
teknis,administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur dan 

sistem kerja pada Bagian PDE Setda Kota Semarang.  
 

B. Maksud 
Pedoman penyusunan SOP di bidang TIK pada lingkungan Pemkot 

Semarang dimaksudkan sebagai dasar acuan bagi setiap pegawai atau satuan 
kerja dalam mengelola E-Gov khususnya dibidang TIK, sehingga dapat 

mewujudkan kesamaan persepsi dalam pengelolaan E-Gov serta mewujudkan 
kemudahan pengelola dalam menjalankan mekanisme kerja di bidang TIK. 

 
C. Tujuan 

1. Sebagai pedoman atau panduan dalam kegiatan TIK. 
2. Digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan proses pengelolaan TIK.  

3. Meningkatkan ketertiban dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan TIK. 

4. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan internal dan public berbasis 
TIK. 

5. Menciptakan komitmen bahwapekerjaan di bidang TIK oleh pegawai dan 
SKPD untuk mewujudkan good governance. 

 
D. Manfaat 

1.  Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan 
pekerjaan di bidang TIK. 

2.  Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh 
pegawai dalam melaksanakan pengelolaan TIK. 

3.  Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan TIK, 
sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab pekerjaan TIK. 



4.  Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada 

pihak lain, sehingga akan mengurangi keterlibatan pihak lain dalam 
prosespelaksanaan kegiatan di bidang TIK.  

5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas di bidang TIK. 
 

E. Pengertian  

Pengertian disini untuk menjelaskan istilah-istilah yang dianggap tida 
lazim atau tidak dikenali secara umum. Tujuannya agar pengelola TIK yang 

membaca SOP akan mengetahui artinya. 
1. E-government yang selanjutnya di singkat e-gov adalah penggunaan  

teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan 
pelayanan bagi warganya 

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya di singkat 
TIK, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh 

peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi 
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar 
penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik 

4. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset 
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan 

5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD yang 

mempunyai fungsi  Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kepegawaian daerah. 

6. Bagian Pengolah Data Elektronik yang selanjutnya disingkat PDE. 
mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan 

pemerintahan daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di 
bidang analisis sistem informasi, bidang manajemen sistem informasi 

dan bidang telematika 

7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, 

adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai 
berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, 

bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa 
dilakukan. 

 



F.  Standart Operational Procedure (SOP) 

1. Pengolahan Data Gaji 
a.  Mekanisme dan Prosedur Kerja 

1) SKPD mengirim permohonan perubahan, penambahan, 
pengurangan mutasi Gaji ke DPKAD taanggal 01 s/d 10 tiap bulan. 

2) DPKAD melakukan Otorisasi dan verifikasi berkas permohonan 

perubahan, penambahan, pengurangan, mutasi Gaji dari SKPD 
3) Berkas yang sudah di Otorisasi dan Verifikasi di Kirim ke Bagian 

PDE Setda Kota Semarang 
4) Bagian PDE Setda Kota Semarang melakukan Entry dan Update 

Data Gaji secara On line 
5) Proses Entry dan Update Gaji selesai. 

6) SKPD diberi waktu 3 hari untuk melakukan verifikasi data Gaji 
secara On Line. 

7) Apabila ada kekurangan dan kesalahan Update gaji, Bagian PDE 
Setda Kota Semarang melakukan Update data Gaji. 

8) Tanggal 30 Proses Gaji di tutup oleh Admin Bagian PDE Setda Kota 
Semarang, Apabila masih ada kekurangan atau kesalahan data 

Gaji, maka akan di Update pada bulan berikutnya 
9) SKPD melakukan proses pencetakan daftar Gaji secara On line. 

10) SKPD mengajukan permohonan SPP SPM Gaji ke DPKAD. 
11) Bagian PDE Setda Kota Semarang melakukan pencetakan Rekap 

gaji per SKPD untuk di serahkan ke DPKAD 

12) Apabila ada kekurangan gaji, SKPD mengajukan permohonan 
kekurangaan gaji ke DPKAD. 

13) DPKAD melakukan Input Data kekurang gaji dari SKPD. 
14) Admin PDE akan memproses pembentukan data kekurangan gaji 

15) SKPD melakukan pencetakan kekurangan gaji secara On Line 
16) SKPD mengajukan SPP SPM kekurang gaji ke DPKAD 

  



b.  Alur Prosedur Operasional 

 
 

2. Pengolahan Data TPP 

a.  Mekanisme dan Prosedur Kerja 
1) SKPD mengirim permohonan perubahan, penambahan, 

pengurangan mutasi TPP ke BKD taanggal 01 s/d 10 tiap bulan. 
2) BKD melakukan Otorisasi dan verifikasi berkas permohonan 

perubahan, penambahan, pengurangan, mutasi TPP dari SKPD 

3) Berkas yang sudah di Otorisasi dan Verifikasi di Kirim ke Bagian 
PDE Setda Kota Semarang 

4) Bagian PDE Setda Kota Semarang melakukan Entry dan Update 
Data TPP 

5) Proses Entry dan Update TPP sudah selesai dan dilakukan proses 
Pencetakan Daftar TPP oleh Bagian PDE Setda Kota Semaraang. 

6) SKPD mengambil daftar TPP di Bagian PDE Setda Kota Semarang. 
7) Apabila ada kekurangan dan kesalahan Update gaji, Bagian PDE 

Setda Kota Semarang melakukan Update data Gaji untuk 
difinalisasi. 



8) SKPD mengajukan permohonan SPP SPM TPP ke DPKAD. 

 
b.  Alur Prosedur Operasional 

 
 

3. Mengirim Surat By Email 
a.  Mekanisme dan Prosedur Kerja 

1) SKPD mengirim surat by email ke surat@semarangkota.go.id 

dengan ketentuan :  
 Format surat sudah terbentuk dalam file Pdf yang sudah 

tertandatangani dan berstempel, atau.  
 Format surat sudah terscan  dahulu dalam format Jpg, Png dll, 

atau 

 Apabila tidak punya fasilitas Format Pdf dan Scan, Surat dikirim 
ke Bagian Pde Setda Kota Semarang untuk dibantu dalam 

pembuatan format surat. 
 Daftar nama SKPD yang akan dituju 



 SKPD yang bisa dikirim By Email adalah SKPD dan BUMD di 

Pemerintah Kota Semarang, diluar itu harap SKPD mengirim 

sendiri  
2) Bagian Pde Setda Kota Semarang membuat Email dan dilampiri File 

Email dari SKPD yang mengajukan untuk mengirim Email  
3) Email Dikirim sesuai dengan SKPD yang dituju  

4) Setiap hari masing-masing SKPD harus membuka email jam 07.30 
WIB dan jam 14.00 WIB  

5) Selain di send by email, Undangan  juga akan di broadcast by sms 
ke nomor telepon komunitas Pemerintah Kota Semarang  

 
b.  Alur Prosedur Operasional 

 
 
4. Mengirim Undangan By Email  

a.  Mekanisme dan Prosedur Kerja 
1) SKPD mengirim surat by email ke undangan 

@semarangkota.go.id dengan ketentuan : 



 Format surat sudah terbentuk dalam file Pdf yang sudah 

tertandatangani dan berstempel, atau 

 Format surat sudah terscan  dahulu dalam format Jpg, Png dll, 
atau 

 Apabila tidak punya fasilitas Format Pdf dan Scan, Surat dikirim 

ke Bagian Pde Setda Kota Semarang untuk dibantu dalam 
pembuatan format surat. 

 Daftar nama SKPD yang akan dituju 

 SKPD yang bisa dikirim By Email adalah SKPD dan BUMD di 
Pemerintah Kota Semarang, diluar itu harap SKPD mengirim 

sendiri  
2) Bagian Pde Setda Kota Semarang membuat Email dan dilampiri File 

Email dari SKPD yang mengajukan untuk mengirim Email  
3) Email Dikirim sesuai dengan SKPD yang dituju  

4) Setiap hari masing-masing SKPD harus membuka email jam 07.30 

WIB dan jam 14.00 WIB  
5) Selain di send by email, Undangan  juga akan di broadcast by sms 

ke nomor telepon komunitas Pemerintah Kota Semarang  
 

b.  Alur Prosedur Operasional 

 



5. Pengaduan  

a.  Mekanisme dan Prosedur Kerja 
1) Pengaduan berasal dari :  

 Facebook  

 Twitter  

 Email  
 Surat Langsung ke SKPD  

 Telepon  

 Fax  

 P5  
2) Apabila ada pengaduan yang masuk dari Facebook, Twitter atau 

Email pemkot@semarangkota.go.id, Petugas Pengaduan akan 
meneruskan ke SKPD yang terkait dengan isi pengaduan.  

3) SKPD setelah menerima email, maksimal 3 hari harus menjawab 
pengaduan tersebut (terkait SOP).  

4) SKPD bisa langsung menjawab ke email pengaduan dan di cc kan 

ke email pengaduan@semarangkota.go.id atau SKPD bisa 
mengirim jawaban ke email pengaduan@semarangkota.go.id.  

5) Email jawaban yang masuk ke pengaduan 
@semarangkota.go.id akan diteruskan Petugas Pengaduan ke 

pengadu  
6) Apabila ada pengaduan langsung ke SKPD (baik itu lewat surat, 

telepon, maupun fax), maka SKPD segera menjawab pengaduan 
tersebut dan di cc kan ke pengaduan@semarangkota.go.id  

7) Setiap hari masing-masing SKPD harus membuka email jam 07.30 
WIB dan jam 14.00 WIB  

 
b.  Alur Prosedur Operasional 



 
 

 

6. Memperbaiki Portal  
a.  Mekanisme dan Prosedur Kerja 

1) SKPD mengirim perubahan portal by email ke 
bagpde@semarangkota.go.id dengan ketentuan :  

 Data data perubahan portal 

 Data yang bisa untuk di Publis atau Un publis 

 Apabila file terlalu besar lampiran perubahan portal dikirim 
dengan CD ke Bagian Pde Setda Kota Semarang  

2) Pemberitahuan ke SKPD, Portal sudah di perbaiki 
3) Setiap hari masing-masing SKPD harus membuka email jam 07.30 

WIB dan jam 14.00 WIB  
4) SKPD untuk mencermati perkembangan data di web site resmi 

pemerintah kota semarang www.semarangkota.go.id  
 

 

 



b.  Alur Prosedur Operasional 
 

 
 
 

7. Mengirim Berita 
a. Mekanisme dan Prosedur Kerja 

1) SKPD mengirim berita by email ke berita@semarangkota.go.id 
dengan ketentuan :  

 Isi (Content) berita sepenuhnya menjadi tanggung jawb SKPD  

 Isi berita bisa juga dilampiri Foto foto yang berkaitan dengan 
berita  

 Apabila file terlalu besar lampiran beritadikirim dengan CD ke 

Bagian Pde Setda Kota Semarang  
2) Pemberitahuan ke SKPD, Berita sudah terupload ke Portal  

3) Setiap hari masing-masing SKPD harus membuka Portal  
www.semarangkota.go.id  

4) SKPD untuk mencermati perkembangan data di web site resmi 
pemerintah kota semarang www.semarangkota.go.id  



b.  Alur Prosedur Operasional 

 
 
8. Membuat C-Panel (Sub Domain www.semarangkota.go.id) 

a.  Mekanisme dan Prosedur Kerja 
1) SKPD mengirim permohonan pembuatan C-Panel (sub domain 

www.semarangkota.go.id) by email ke bagpde 
@semarangkota.go.id dengan ketentuan :  

 Nama C-Panel (sub domain yang akan dibuat)  
 Menunjuk pengelola (Admin) C-Panel dengan dilampiri : 

 Biodata Pengelola C-Panel  

 Email dan No. Telp. Pengelola C-Panel 
 Pengelola C-Panel harus PNS/CPNS Aktif  

2) Pemberitahuan ke SKPD C-Panel sudah dibuat by email ke 

pengelola C-Panel  
3) Login dan Password tidak boleh di berikan kepada orang lain  

4) Secara berkala password C-panel harus diganti  
 

 



b.  Alur Prosedur Operasional 

 
 

9. Membuat Aplikasi 
a.  Mekanisme dan Prosedur Kerja 

1) SKPD mengirim permohonan pembuatan Aplikasi by email ke 
bagpde@semarangkota.go.id atau langsung ke Bagian Pde 

dengan ketentuan :  
 Jenis dan Aplikasi apa yang akan dibuat  

 Melampirkan Prosedur, bahan bahan yang berkaitan dengan 

Aplikasi yang akan dibuat  
 Juklak Juknis dan Prosedur manual yang ada  

2) Bagian Pde Menganalisa dan membuat bisnis proses aplikasi yang 

akan dibuat  
3) Bagian Pde Memaparkan bisnis proses kepada SKPD untuk dimintai 

persetujuan / Advis  
4) Bagian Pde Membuat Aplikasi berdasarkan bisnis proses yang telah 

disetujui oleh SKPD 



5) Bagian Pde Mengadakan pelatihan pelatihan kepada SKPD dan 

melakukan ujicoba Aplikasi  
6) Bagian Pde Melakukan pendampingan selama dalam 

mengimplementasikan Aplikasi di SKPD  
 

b.  Alur Prosedur Operasional 

 
 

10. Mengisi jadwal kegiatan 
a.  Mekanisme dan Prosedur Kerja 

1) SKPD mengirim permohonan pengisian jadwal kegiatan by email ke 
infokegiatan@semarangkota.go.id atau langsung ke Bagian 

Pde dengan ketentuan :  

 Jenis dan Nama Jadwal Kegiatan  
 Tempat, Jam dan Tanggal Kegiatan  

 Berapa hari Jadwal Kegiatan di tayangkan  

2) Pde menerima berkas daftar jadwal kegiatan yang akan 
ditayangkan 



3) Entry/Input Jadwal Kegiatan ke dalam Aplikasi sesuai dengan data 

dari SKPD  
4) Aplikasi secara otomatis menampilkan jadwal kegiatan berdasarkan 

data dari SKPD 
5) Aplikasi Jadwal Kegiatan bisa diakses di 

www.infokegiatan.semarangkota.go.id secara on line  

 
b.  Alur Prosedur Operasional 

 
 

11. Mengisi jadwal hiburan 

a.  Mekanisme dan Prosedur Kerja 
1) SKPD/Masyarakat mengirim permohonan pengisian jadwal kegiatan 

by email ke hiburan@semarangkota.go.id atau langsung ke 
Bagian Pde dengan ketentuan :  

 Jenis dan Nama Jadwal Hiburan  

 Tempat, Jam dan Tanggal Hiburan  

 Berapa hari Jadwal Hiburan di tayangkan  
 Brosur atau Flayer yang akan ditayangkan  

2) Pde menerima berkas daftar jadwal Hiburan  



3) Entry/Input Jadwal Hiburan ke dalam Aplikasi sesuai dengan data 

dari SKPD/Masyarakat  
4) Aplikasi secara otomatis menampilkan jadwal Hiburan berdasarkan 

data dari SKPD/Masyarakat  
5) Aplikasi Jadwal Hiburan bisa diakses di 

www.hiburan.semarangkota.go.id secara on line  

 
b.  Alur Prosedur Operasional 

 
 
12. Menyebarkan Acara Atau Undangan Lewat BBM 

a.  Mekanisme dan Prosedur Kerja 
1) SKPD mengirim permohonan untuk mempublikasikan Acara atau 

Undangan lewat BB ke  Pin BB 52BE6D5 atau  email 
berita@semarangkota.go.id atau langsung ke Bagian Pde 

dengan ketentuan :  

 Jenis dan Nama Acara atau Undangan  
 Tempat, Jam dan Tanggal Acara atau Undangan  

2) Pde menerima berkas Acara atau Undangan  

3) Entry/Input Acara atau Undangan  



4) Acara atau Undangan disebarkan/dikirim ke BB Group Oleh Admin  

 
 b.  Alur Prosedur Operasional 

 
 

13. Menyebarkan Acara / Kegiatan di FB PIP Menyebarkan Gambar / 
Flyer ke Medsos 

a.  Mekanisme dan Prosedur Kerja 
1) SKPD/Masyarakat mengirim permohonan untuk mempublikasikan Acara 

atau Kegiatan email pinsemar@semarangkota.go.id  atau langsung 
ke Bagian Pde dengan ketentuan :  

 Jenis dan Nama Acara atau Kegiatan  
 Tempat, Jam dan Tanggal Acara atau Kegiatan  

 Dilampiri Brosur, flyer dll 

2) Pde menerima berkas Acara atau Kegiatan  

3) Mengupload acara atau kegiatan ke FB PIP  
4) Acara atau  kegiatan bisa di lihat di 

https://www.facebook.com/pusatinformasipublik/?fref=ts  



  b.  Alur Prosedur Operasional 

 
 

14. Mengelola Email Pemerintah Kota Semarang (@semarangkota.go.id) 
a. Mekanisme dan Prosedur Kerja 

1) SKPD mengirim permohonan pembuatan Email @semarangkota.go.id  

by email ke bagpde@semarangkota.go.id atau langsung ke 
Bagian Pde dengan ketentuan :  

  Daftar nama Email yang akan dibaut dibuat  
 Untuk Daftar Pegawai harus disertakan Nip Pegawai  

 Untuk Email Resmi SKPD harus sudah disebutkan nama resmi 

Email SKPD  
2) Pde menerima permohonan pembuatan Email  

3) Petugas PDE membuat Email dari permohonan SKPD dengan 
domian @semarangkota.go.id  

4) Daftar Email yang sudah jadi dikirim kembali ke SKPD  

5) SKPD Harus segera merubah password yang masih standar  
6) Email bisa diakses di https://mail.semarangkota.go.id  

  
 b.  Alur Prosedur Operasional 
 



 
 

G. Penutup 
Penyusunan SOP merupakan bagian kecil dari pengembangan proses 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, meskipun begitu SOP ini 
memiliki peran yang penting untuk menciptakan e-governance. Oleh karena 

itu penyusunan SOP 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 SOP ini bersifat dinamis.Artinya SOP 
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 SOP 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 SOP yang berlaku, dengan harapan SOP ini dapat berjalan 

secara efisien dan efektif.  


