
 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 DASAR PEMIKIRAN 

Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan bidang 

ilmu sains dan teknologi berbasis Islam. Salah satu misi Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya disebut dengan 

FST UIN Maliki Malang adalah mencetak sarjana sains dan teknologi berkarakter ulul 

albab dan serta menghasilkan sains dan teknologi yang relevan juga berdaya saing tinggi. 

Adapun karakteristik ulul alabab yang dimaksud adalah: a) selalu sadar akan kehadiran 

Allah SWT pada dirinya melalui dzikir dan piker, b) tidak takut kepada sipapun kecuali 

Allah SWT, c) mementingkan kualitas hidup, baik keyakinan, ucapan, maupun perbuatan, 

dan sabar serta tahan uji, d) bersungguh-sungguh dalam mencari dan menggali  ilmu 

pengetahuan, e) bersedia menyampaikan ilmunya kepada orang lain. 

Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi, FST UIN Maliki Malang memiliki tujuan 

untuk menghasilkan lulusan bidang sains dan teknologi sebagai sumberdaya manusia 

yang unggul dan memiliki nilai kompetitif di tingkat nasional maupun internasional, 

menjadi pusat pengembangan dan keunggulan dalam bidang sains dan teknologi yang 

dapat memberikan layanan pelatihan, konsultasi dan jasa bagi masyarakat banyak, serta 

menjadi contoh dan tauladan dalam mengintegrasikan agama dan sains yang 

diimplementasikan dalam kehidupan nyata dalam rangka pemberdayaan masyarakat 

yang berlandaskan nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indoensia. 

Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi sebagai salah satu program studi 

yang ada di fakutas ini merupakan program studi tingkat sarjana yang berfokus pada 

pendidikan calon professional informasi dengan kompetensi di bidang pengelolaan 

informasi pada sektor pendidikan (perpustakaan sekolah, perpustakaan umum maupun 

perguruan tinggi) dan sektor industri (document control, knowledge management, hingga 

pada learning resources center). 

Sebagai upaya untuk mewujudkan lulusan dengan fokus pendidikan yang sejalan, 

Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi sebagai bagian dari FST UIN Maliki 

Malang memiliki pelaksanaan tugas yang sama yaitu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi 

yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) yang merupakan salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi ini 

memberikan kegiatan pendidikan melalui praktik dalam mendapatkan pengalaman kerja 

secara langsung serta menemukan alternatif dan solusi atas masalah yang diketemukan 

selama melaksanakan praktik kerja. Kegiatan praktik kerja lapangan ini bertujuan untuk 

mengimplementasikan penguasaan materi maupun memberi pemahaman nyata atas 

pengetahuan yang selama ini diperoleh mahasiswa. Berkaitan dengannya, seluruh 

mahasiswa Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi diharapkan dapat 

merasakan secara langsung lingkungan kerja terkait bidang perpustakaan dan ilmu 

informasi pada lembaga atau instansi yang telah ditetapkan maupun yang sesuai dengan 



 

persetujuan pihak terkait. Pada kesempatan ini, mahasiswa akan dihadapkan dengan 

kegiatan nyata yang terjadi di lembaga informasi maupun perpustakaan.  

Buku panduan ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa Program Studi 

Perpustakaan dan Ilmu Informasi dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

lembaganya masing-masing dengan tetap mengikuti dan mematuhi aturan serta tata 

tertib dari pembimbing saat di lapangan kerja. 

 

 

1.2 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PKL 

1.2.1 Pengertian PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan akademik yang dilaksanakan 

oleh mahasiswa sebagai perpaduan antara praktik kerja dan implementasi 

pengetahuan yang telah diperoleh mahasiswa. PKL merupakan suatu kegiatan 

praktik kerja dan penelitian dengan jangka waktu tertentu dan mengintegrasikan 

pendidikan keilmuan dengan pengalaman mahasiswa di lapangan. Pada 

pelaksanaannya, kegiatan ini menghubungkan konsep teoritis dengan 

pengembangan profesi sesuai dengan bidang keilmuannya. Selain itu melalui 

kegiatan ini pula, kerjasama penelitian antara pihak universitas dengan industri 

atau instansi terkait dapat terjalin dengan tidak menutup kemungkinan 

memberikan arah tujuan pada identifikasi dan usulan solusi bagi instansi atau 

lembaga tempat dilaksanakannya praktik kerja. 

 

1.2.2 Ruang Lingkup PKL 

Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKL diharuskan mengikuti dan 

melibatkan diri dalam aktivitas kerja di instansi tujuan. Kegiatan PKL dalam hal 

ini mencakup pada kinerja instansi, kegiatan penelitian dan pengembangan, 

quality control, maupun proses produksi suatu instansi. 

Kegiatan praktek kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi 

Perpustakaan dan Ilmu Informasi mengacu pada beberapa ruang lingkup praktik 

berupa layanan perpustakaan dan lembaga informasi, jenis koleksi yang ada 

berdasarkan pembagiannya, serta sistem layanan yang diterapkan oleh suatu 

lembaga informasi atau perpustakaan. Selain itu bagaimana alur suatu bahan 

pustaka dihadirkan hingga pada proses manajemen lembaganya menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dalam pembelajaran di lapangan nantinya.  

 

1.3 DASAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan oleh mahasiswa Program Studi Perpustakaan 

dan Ilmu Informasi mengacu pada dasar serta visi dan misi yang sejalan dengan Fakultas 

Sains dan Teknologi selaku lembaga tinggi penaungnya langsung. Oleh karenanya dasar 

serta visi dan misi Praktik Kerja Lapangan yang dimaksud dapat dideskripsikan sesuai 

dengan poin 1.3.1 dan 1.3.2 berikut.  

 

 



 

1.3.1 Dasar Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

a. Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  1990,  tentang Pendidikan Tinggi 

b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 

c. Keputusan Bersama Mendiknas dan Menag Republik Indonesia Nomor: 

1/O/SKB/2004 dan Nomor: ND/B.V/I/Hk.00.1/058/04, tentang Perubahan 

Bentuk STAIN Malang menjadi UIN Malang 

d. Keputusan   Presiden   Republik   Indonesia   Nomor:   50 Tanggal 21 Juni 2004 

tentang Perubahan Bentuk STAIN Malang menjadi UIN Malang 

e. Surat   Keputusan   Menteri   Agama   Repulik   Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 

tentang Perubahan Nama Universitas  Islam Negeri  (UIN)  Malang  menjadi 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

f. Buku  Pedoman  Pendidikan  Universitas  Islam  Negeri Maulana    Malik    

Ibrahim    Malang    Tahun    Akademik 2017/2018 

g. Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2017/2018 

h. Rapat  Pimpinan  Fakultas,  Program Studi  dan  Panitia  PKL tentang 

pelaksanaan PKL 

 

1.4 TUJUAN DAN TARGET PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh mahasiswa Program 

Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 

a. Memperdalam pemahaman terkait bidang Perpustakaan dan Ilmu Informasi yang 

selama ini diperoleh dengan implementasi di lapangan 

b. Membiasakan dan melatih mahasiswa bertanggungjawab, professional, dan 

berpikir solutif terhadap permasalahan dan problem keilmuan yang terjadi di 

tempat kerja/ lembaga/ instansi 

c. Mengembangkan keterampilan terkait bidang keilmuan Perpustakaan dan Ilmu 

Informasi 

d. Menjalin hubungan Kerjasama dan komunikasi yang baik antara lembaga 

pendidikan dengan dunia industri kerja saat ini, khususnya pada lokasi sasaran 

praktik kerja 

 

Sementara itu yang menjadi target dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) ini dapat diuraikan dalam beberapa hal sebagai berikut: 

a. Eksplorasi terhadap berbagai masalah maupun proses kerja pada 

instansi/lembaga yang dituju 

b. Penerapan keilmuan yang didapat selama perkuliahan terhadap  proses kerja 

pada instansi/lembaga yang dituju 

c. Usulan solusi dan upaya penyelesaian masalah atas persoalan maupun paradigma 

yang terjadi di lapangan 

  



 

1.5 SASARAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Sasaran pelaksanaan kegiatan PKL bagi mahasiswa Program Studi Perpustakaan dan 

Ilmu Informasi ini adalah berbagai lembaga informasi, lembaga/pusat pengelola 

informasi dan dokumentasi, berbagai jenis perpustakaan, dan lembaga perkantoran 

dengan pengelolaan arsip maupun sistem informasinya.  

Pada pelaksanaannya nanti, praktek layanan perpustakaan dan lembaga informasi, 

jenis koleksi yang ada berdasarkan pembagiannya, serta sistem layanan yang diterapkan 

oleh suatu lembaga perpustakaan adalah beberapa hal yang akan dihadapi mahasiswa 

dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan ini. Selain itu bagaimana alur suatu bahan 

pustaka dihadirkan, sistem informasi, hingga pada proses manajemen lembaganya 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembelajaran di lapangan nantinya.  

 

1.6 MANFAAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah 

sebagai berikut: 

 

1.6.1 Manfaat Bagi Mahasiswa  

a. Melatih bersikap professional dan bertanggungjawab di dunia kerja 

b. Melatih berpikir kritis dan analitis terhadap situasi dan keadaan yang terjadi 

di dunia kerja 

c. Mengembangkan dan meningkatkan wawasan terhadap bidang ilmu yang 

ditekuninya selama ini 

d. Mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang selama ini 

diperoleh secara teoritis dengan keadaan dan situasi nyata di lapangan kerja 

e. Memperdalam pengetahuan mahasiswa atas bidang keilmuannya, memahami 

alur proses pekerjaan yang ada, hingga dapat mendeskripsikannya dalam 

sebuah karya ilmiah dengan kesimpulan yang dipahami 

 

1.6.2 Manfaat Bagi Program Studi 

a. Memperluas jaringan kerjasama dengan industri kerja melalui instansi/ 

lembaga yang menjadi sasaran lokasi PKL 

b. Memberi peluang kemitraan dengan hubungan komunikasi yang baik bersama 

instansi/ lembaga terkait 

c. Meningkatkan eksistensi dan peran program studi di dunia kerja sehingga 

lebih banyak dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, baik yang terkait 

langsung dengan bidang ilmu perpustakaan dan informasi maupun tidak 

langsung 

 

1.6.3 Manfaat Bagi Instansi/Lembaga 

a. Memperoleh sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel dalam 

pelaksanaan bidang Perpustakaan dan Ilmu Informasi  



 

b. Memberi peluang kemitraan dan kerjasama dengan perguruan tinggi, 

khususnya yang terkait langsung dengan bidang ilmu perpustakaan dan 

sistem informasi 

 

1.7 PESERTA PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Pada pelaksanaannya, seluruh mahasiswa yang akan melakukan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) diharuskan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 

a. Terdaftar sebagai maahsiswa Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi 

b. Telah menempuh 100 SKS dengan beberapa mata kuliah wajib yang telah diambil 

diantaranya: Teknologi Pengelolaan Informasi, Klasifikasi Bahan Pustaka, Literasi 

Informasi 

c. Pada semester tersebut telah memprogramkan mata kuliah Praktek Kerja 

Lapangan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) 

 

1.8 TAHAPAN PELAKSANAAN PKL 

Seluruh mahasiswa dalam melaksanakan Praktik Kerja mengikuti beberapa tahapan 

sebagai berikut: 

Tahap Persiapan 

a. Mahasiswa mengajukan Praktik Kerja Lapangan dalam rencana studinya dengan 

telah menetapkan lokasi tempatnya akan melakukan PKL  

b. Setelah mendapatkan lokasi tempat praktik kerja, mahasiswa menyusun rancangan 

rencana kerja/ program yang akan dilakukan selama melaksanakan PKL 

c. Lokasi PKL dan rancangan kerja yang telah disusun diajukan pada Koordinator 

Praktik Kerja Lapangan yang dalam hal ini adalah Sekretaris Program Studi untuk 

memperoleh persetujuan 

d. Mahasiswa mendapatkan surat pengantar untuk melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan dari pihak fakultas, setelah disetujui oleh Ketua dan Sekretaris Program 

Studi sebelumnya 

e. Persiapan dilakukan dengan mempelajari pedoman pelaksanaan dan menyusun 

jadwal rencana Praktik Kerja Lapangan 

 

Tahap Pelaksanaan 

a. Mahasiswa melaksanakan Praktik Kerja secara individu dengan bimbingan 

pembimbing lapangan yang telah ditunjuk 

b. Pelaksanaan PKL dalam rentang 1 – 2 bulan, dan diupayakan pada saat libur semester 

atau sesuai kesepakatan dengan lokasi PKL 

c. Waktu pelaksanaan praktek kerja menyesuaikan dengan waktu kerja lembaga atau 

instansi tempat mahasiswa melaksanakan PKL 

 

Tahap Evaluasi 

Evaluasi dan penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan oleh pembimbing di 

lapangan selama menjalankan kegiatan praktik kerja dengan melaporkan hasil praktik 

kerja serta memaparkannya pada Program Studi.  



 

 

No 
Praktik Kerja 

Lapangan 

Periode 

Pelaksanaan 
Keterangan 

1 Pendaftaran Febuari - Maret 

Melakukan pendaftaran melalui 

laman: https://saintek.uin-

malang.ac.id/online/ 

2 Pembekalan Mei 
Wajib diikuti oleh seluruh 

peserta PKL 

3 Pelaksanaan Juni - Juli Lokasi masing-masing 

4 
Pelaporan dan Seminar 

Hasil 

Agustus-

September 

Pembimbingan oleh Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL) 

5 Penilaian Akhir Oktober 
DPL memberikan penilaian 

akhir 

 

 

1.9 PEMBIMBING PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Pembimbing yang dimaksud dalam pelaksanaan kegiatan PKL ini terdiri atas 2 (dua) 

yaitu pembimbing dari program studi serta pembimbing lapangan di lokasi praktik kerja. 

Pembimbing program studi dalam hal ini bertugas membimbing dan memberikan 

penilaian pada mahasiswa saat pembekalan, penulisan laporan, dan seminar hasil praktik 

kerja.  

Sementara itu pembimbing di lapangan bertugas dalam hal memberikan bimbingan 

dan arahan saat proses kerja berlangsung, memberi penilaian terhadap pelaksanaan 

kegiatan yang kaitannya dengan profesionalisme dan disiplin kerja yang sesuai dengan 

bidang keilmuannya masing-masing. 

  



 

BAB II 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

2.1 PEMBEKALAN 

Pembekalan yang dimaksud dalam proses kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi ini dilakukan pada saat mahasiswa telah 

mendapatkan ijin dan ketetapn lokasi tempat praktik kerja. Adapun materi pembekalan 

yang nantinya dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi ini berisi beberapa 

hal terkait sebagai berikut: 

a. Aturan dan tata tertib selama melaksanakan PKL 

b. Arahan terhadap rencana pekerjaan/ program yang akan dijalankan selama 

melaksanakan PKL di instansi/lembaga yang dituju 

c. Penyusunan jadwal dan strategi pelaksanaan praktik kerja 

d. Pedoman penyusunan laporan akhir PKL baik laporan untuk instansi maupun 

untuk program studi 

e. Pembekalan wawasan profesi terkait Perpustakaan dan Ilmu Informasi 

 

2.2 PELAKSANAAN DI LAPANGAN 

2.2.1 Penetapan Lokasi 

Kegiatan praktik kerja lapangan dimulai ketika mahasiswa telah mendapatkan 

persetujuan dari pihak fakultas dan program studi, serta telah memperoleh surat ijin 

resmi dari pihak instansi/lembaga untuk melaksanakan praktik kerja sesuai dengan 

jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Pada pelaksanaannya pemilihan lokasi 

praktik kerja dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu mahasiswa memilih lokasi 

praktik kerja yang telah ditetapkan oleh program studi. Program studi dalam hal ini telah 

menetapkan beberapa pilihan instansi/lembaga yang berkaitan langsung dengan bidang 

keilmuan perpustakaan dan ilmu informasi.  

Namun demikian, mahasiswa dalam kondisi tertentu juga dapat memilih sendiri 

instansi/ lembaga untuk dijadikan sebagai tempat praktik kerja lapangan. Instansi yang 

dipilih haruslah instansi yang masih memiliki keterkaitan dengan bidang perpustakaan 

dan ilmu informasi, atau memiliki sub/bagian yang menangani bidang tersebut. 

Mahasiswa dalam hal ini juga masih diperkenankan memilih instansi yang tidak memiliki 

keterkaitan langsung dengan bidang keahlian mahasiswa namun  rencana pekerjaan 

maupun proses kerja yang akan dilakukan di instansi tersebut masih berhubungan erat 

dengan bidang perpustakaan dan ilmu informasi. Pemilihan lokasi praktik kerja tentunya 

harus telah dikonsultasikan sebelumnya pada pihak program studi melalui Koordinator 

PKL, yang dalam hal ini adalah Sekretaris Program Studi Perpustakaan dan Ilmu 

Informasi. 

 

2.2.2 Pembentukan Kelompok 

Kegiatan PKL dapat dilaksanakan secara berkelompok maupun individu. 

Mahasiswa dalam hal melaksanakan praktik kerja secara individual menetapkan sendiri 

lokasi praktik kerja dan merancang rencana kerja atau rencana program yang akan 



 

dibuat selama menjalankan praktik kerja. Sementara itu, kegiatan praktik kerja yang 

dilakukan secara berkelompok ditetapkan dengan cara berikut: 

a. Penetapan kelompok dilakukan oleh Sekratris Program Studi selaku Koordinator 

PKL 

b. Kelompok ditetapkan sesuai dengan minat, keterampilan, dan kemampuan setiap 

mahasiswa 

c. Kebtuhan lembaga/instansi juga menjadi pertimbangan dalam menentukan 

kelompok 

 

2.2.3 Penyusunan Rancangan Kerja/Program 

Mahasiswa pada saat akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

diwajibkan memiliki rancangan kerja maupun rencana program kerja yang akan 

diimplementasikan di instansi/lembaga tempat praktik kerja nantinya. Rancangan yang 

dibuat bisa berupa timeline kegiatan maupun satu program kegiatan yang bisa 

diimplementasikan baik secara bertahap maupun diimplementasikan langsung saat 

praktik kerja nantinya. Adapun rancangan kerja yang dimaksud diharapkan memiliki 

keterkaitan sebagai berikut: 

a. Rancangan kerja/program berhubungan erat dengan bidang keahlian 

perpustakaan dan ilmu informasi 

b. Memberikan solusi atau problem solving bagi instansi/lembaga 

c. Dapat diimplementasikan di lokasi praktik kerja baik secara langsung (selama 

menjalankan praktik kerja) maupun implementasi secara bertahap (jangka 

panjang) 

d. Rancangan kerja/ program yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan oleh 

setiap mahasiswa dengan menyelesaikan laporan akhir praktik kerja 

 

2.3 PENULISAN LAPORAN 

 Penulisan laporan akhir wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa peserta 

program PKL Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Adapun bentuk laporan 

yang dimaksud terbagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu: 

a. Laporan akhir yang ditujukan bagi program studi, disusun dengan bentuk berupa 

poster/desain inforgrafis yang memuat unsur-unsur terkait pelaksanaan program 

PKL (sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Bab 3.6) 

b. Laporan akhir yang ditujukan bagi instansi/lembaga tempat praktik kerja 

(pilihan, hanya jika pihak instansi meminta laporan akhir) disusun dengan 

mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah (sebagaimana dalam penjelasa Bab 3.6) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

PEDOMAN EVALUASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 PETUNJUK UMUM 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh mahasiswa Program 

Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, FST UIN Maliki Malang ini memiliki bobot 2 (dua) 

SKS dengan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama diantaranya adalah: a) pelaksanaan 

praktik kerja di instansi/lembaga terkait dengan bidang perpustakaan dan ilmu 

informasi, b) penyusunan laporan hasil PKL, dan c) seminar hasil praktik kerja saat di 

lapangan. 

 

3.2 SASARAN PENILAIAN 

Penilaian terhadap pelaksanaan praktik kerja ini terbagi dalam 3 (tiga) pembagian 

nilai yaitu penilaian saat di lokasi praktik kerja, penilaian terhadap laporan akhir praktik 

kerja yang disusun, dan penilaian hasil presentasi saat seminar hasil dilaksanakan. 

3.2.1 Unsur Penilaian di Lokasi Praktik Kerja 

a. Perilaku/ akhlak 

b. Kemampuan komunikasi, interaksi, dan kerjasama dengan lingkungan kerja 

c. Kedisiplinan dalam menjalankan praktik kerja di lapangan 

d. Kemampuan merencanakan, menyusun, dan melaksanakan kegiatan praktik 

kerja 

e. Kemampuan menyusun laporan secara berkala 

f. Kreatifitas dan kemampuan berpikir solutif terhadap persoalan yang ditemui 

di lapangan 

3.2.2 Unsur Penilaian Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan 

a. Obyektifitas isi laporan 

b. Kelengkapan dan ketajaman dalam menganalisis data dan situasi yang dialami 

saat praktik kerja dilaksanakan 

3.2.3 Unsur Penilaian Seminar Hasil Praktik Kerja Lapangan 

a. Kemampuan memaparkan hasil praktik kerja lapangan 

b. Penguasaan materi atas laporan yang disusun 

c. Kemampuan dan ketepatan dalam menjawab pertanyaan saat seminar hasil 

praktik kerja 

 

3.3 SYARAT PESERTA YANG DAPAT DINILAI 

Pada pelaksanaannya, setiap mahasiswa Program Studi Perpustakaan dan Ilmu 

Informasi yang melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diwajibkan mematuhi seluruh 

aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan baik oleh program studi maupun instansi/ 

lembaga tempat melakukan praktik kerja. Hal ini berkaitan erat dengan hal-hal yang 

menjadi syarat mahasiswa berhak memperoleh penilaian atau tidak. Berikut adalah hal-

hal yang dimaksud: 

 



 

a. Mengikuti pembekalan 

b. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKL mulai dari persiapan, pelaksanaan, 

penyusunan laporan, dan seminar hasil praktik kerja 

c. Mahasiswa yang pada saat pelaksanaan kegiatan praktik kerja tidak berperan 

aktif dalam batas perijinan pihak program studi maupun lembaga tempat praktik 

kerja, dinyatakan gugur dan wajib mengulang pelaksanaan PKL pada kesempatan 

rencana studi kemudian 

d. Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan praktik kerja namun tidak menyusun 

laporan pelaksanaan PKL tidak berhak mendapat penilaian dan dinyatakan gugur 

e. Menyerahkan laporan akhir PKL pada program studi setelah laporan dipaparkan 

dan mendapat perbaikan dari pembimbing di program studi 

f. Menyerahkan seluruh kelengkapan berkas praktik kerja yang berupa: Kartu 

Konsultasi, Lembar Berita Acara, Form Penilaian, dan Surat Keterangan selesai 

PKL dari instansi tempat praktik kerja 

  

3.4 UNSUR PENILAIAN 

Beberapa unsur penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) Program Studi Perpustakaan 

dan Ilmu Informasi adalah sebagai berikut: 

a. Pembimbing Program Studi, pembimbing dari Program Studi untuk setiap 

mahasiswa yang melakukan PKL 

b. Pembimbing Lapangan, pembimbing dari instansi/ lembaga  

c. Nilai Akhir, penetapan nilai akhir dilakukan oleh pembimbing Program Studi 

dengan berdasar pada penilaian akumulatif dari pembimbing lapangan, 

penyusunan laporan PKL, dan hasil seminar praktik kerja. 

 

3.5 RUMUS PENILAIAN 

Penilaian Praktik Kerja Lapangan di Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Ilnformasi 

terdiri dari 2 (dua) komponen dengan persentase masing-masing komponen sebagai 

berikut: 

a. Penilaian praktik kerja di lapangan (dari instansi)  : 60% 

b. Penilaian penyusunan laporan PKL berupa poster  

dan hasil pemaparannya (dari pembimbing program studi)  : 40% 

 

3.6 PENULISAN LAPORAN 

Mahasiswa Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi yang telah selesai 

melaksanakan praktik kerja diwajibkan menyusun laporan akhir berupa poster dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) 

b. Poster dibuat berwarna, dicetak ukuran A3 menggunakan kertas poster 

c. Template, bentuk huruf, grafik, gambar, dan warna yang digunakan dalam 

pembuatan poster disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan laporan 

d. Komponen isi dalam poster yang wajib ada adalah sebagai berikut: 

- Latar belakang, tujuan, dan waktu pelaksanaan program PKL 



 

- Nama dan sejarah singkat lembaga tempat PKL 

- Struktur organisasi dan deskripsi tugas anggota organisasi 

- Deskripsi tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga 

- Denah lokasi PKL 

- Pelaksanaan PKL dalam bidang profesi maupun pengembangan profesi 

- Kesimpulan dan saran 

 

Adapun penyusunan laporan berupa karya tulis ilmiah (makalah) menjadi wajib 

dilakukan oleh mahasiswa apabila pihak lembaga/instansi tempat lokasinya melakukan 

praktik kerja meminta bentuk laporan tersebut. Berikut adalah beberapa ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) 

b. Dibuat dalam kertas HVS, A4 70gram,tidak bolak balik 

c. Laporan dibuat dalam jilid softcover, kertas Bufallo warna kuning 

d. Seluruh isi naskah dibuat dengan font Times New Roman, 12, dan 1,5 spasi 

e. Aturan sebagaimana tercantum dalam poin d, tidak berlaku untuk penulisan 

kutipan langsung, judul daftar tabel dan gambar yang lebih dari satu baris, dan 

penulisan halaman cover 

f. Daftar pustaka dibuat dengan 1 spasi ke bawah 

g. Ukuran tepi (margin) dalam naskah dibuat dengan ukuran: tepi atas 4cm, tepi 

bawah 3cm, tepi kiri 4cm, tepi kanan 3cm 

h. Nomor halaman dibuat pada sisi kanan atas, kecuali untuk halaman Bab maka 

nomor halaman ditulis di sebelah tengah bawah 

i. Mencantumkan lampiran laporan dengan beberapa isian sebagai berikut: 

- Form penilaian dari pembimbing lapangan (dari instansi/lembaga) 

- Foto bukti kegiatan selama melakukan praktik kerja 

- Form/kartu konsultasi mingguan dengan pembimbing dari program studi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

TATA TERTIB PESERTA PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

Seluruh mahasiswa Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dalam 

melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan wajib mengikuti dan mematuhi tata 

tertib peserta sebagai berikut: 

a. Seluruh calon peserta PKL harus mengikuti seluruh kegiatan pembekalan yang 

telah dijadwalkan oleh program studi  

b. Selama bertugas di lapangan kerja, peserta wajib mengisi daftar hadir 

c. Selama bertugas di lapangan kerja, peserta wajib melaksanakan seluruh tugas-

tugas di lapangan dengan dedikasi dan penuh tanggungjawab sampai dengan 

kegiatan PKL tersebut berakhir 

d. Wajib menjaga nama baik almamater 

e. Seluruh peserta PKL wajib mengisi catatan aktivitas harian selama melaksanakan 

kegiatan praktik kerja, catatan aktivitas tersebut kemudian disahkan oleh 

pembimbing di lapangan 

f. Peserta PKL wajib mematuhi aturan dan tata tertib instansi/lembaga tempat 

praktik kerja 

g. Peserta PKL dilarang tidak hadir/meninggalkan lokasi PKL tanpa izin dari 

pimpinan tempat praktik kerja 

h. Kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta PKL dikenakan sanksi 

dengan urutan sebagai berikut: 

Sanksi pertama : peringatan lisan 

Sanksi kedua  : peringatan tertulis 

Sanksi ketiga  : peringatan tertulis dengan tembusan pada  

  Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang 

 Sanksi keempat : tindakan tegas dari panitia PKL berupa  

  penarikan mahasiswa peserta PKL dari lokasi  

  praktik kerja (yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus   

  PKL), maupun tindakan lain sesuai kesepakatan panitia PKL   

  beserta jajaran program studi dan fakultas 

i. Bersikap sopan dan berpakaian rapi sesuai dengan aturan di instansi/lembaga 

tempat praktik kerja 

j. Peserta PKL dianjurkan mengadakan pertemuan rutin secara berkala dengan 

kelompoknya maupun dengan pembimbingnya 

k. Wajib menjunjung tinggi akhlak moral sesuai kaidah Islam dalam bertingkah laku 

dan bertutur kata 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 1. Alur Pengajuan PKL 

  



 

Lampiran 2. Format Penilaian Pelaksanaan PKL 

 
FORMAT PENILAIAN  

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI …………………… 
 
Nama   :  
NIM   : 
Program Studi : 
Instansi PKL  : 
 

No Unsur yang dinilai 

Skala Penilaian 

SJ 
(1) 

J 
(2) 

C 
(3) 

B 
(4) 

BS 
(5) 

I Aspek Personal      

1. 
Kedisiplinan (ketaatan pada 
aturan/prosedur instansi) 

     

2. Kejujuran dalam bekerja      
3. Tanggung jawab terhadap pekerjaan      
4. Ketelitian/kecermatan dalam bekerja      
5. Kepemimpinan/inisiatif      
II Aspek Sosial      

6. 
Komunikasi dengan pimpinan & 
pembimbing lapangan 

     

7. 
Komunikasi dan kerja sama dengan 
karyawan instansi setempat 

     

8. Diskusi dengan rekan sekelompok      
9. Kerjasama dengan karyawan instansi      

10. Kerjasama dengan rekan sekelompok      
III Aspek Peresiapan Kerja      
11. Pemahaman terhadap petunjuk kerja      

12. 
Kemampuan menyusun rencana 

kerja 
secara berkala sesuai dengan 

prosedur 

     

13. Kemampuan membuat diagram kerja      

14. 
Kemampuan analisis terhadap rencana 

kerja 
     

IV Aspek Pelaksanaan Kerja      

15 Kemampuan melaksanakan pekerjaan 

dengan tepat waktu 

     

16 

Kesesuaian hasil pekerjaan yang 

dicapai dengan perencanaan hasil kerja 
     

17 

Ketrampilan dalam menggunakan alat 

bantu/perangkat keras dalam bekerja      

18 Ketrampilan memecahkan masalah 

dalam bekerja 

     

19 

Ketrampilan membuat analisis terhadap 

hasil kerja 
     

20 Ketrampilan menyusun laporan hasil 

kerja secara berkala 

     



 

 

Malang,……………….. 
Pembimbing Lapangan, 
 
 
 
 
 
……………………………………. 
NIP………………………………. 

 

Kriteria Penilaian: 

SJ  : Sangat Jelek 

J  : Jelek 

C  : Cukup 

B  : Baik 

BS  : Baik Sekali 

 

 

 

 



 

Lampiran 3. Kerangka Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan (apabila diminta oleh 

instansi) 

 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

DAFTAR ISI 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Program Praktik Kerja Lapangan 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1.3 Program Kerja Praktik Kerja Lapangan 

1.4 Waktu Praktik Kerja Lapangan 

 

BAB II KONDISI OBYEKTIF LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

2.1 Deskripsi Instansi/Lembaga 

2.2 Sejarah Singkat Instansi/Lembaga 

2.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas 

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Instansi/Lembaga 

2.5 Denah Lokasi Praktik Kerja Lapangan 

 

BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

3.1 Program Bidang Profesi 

3.2 Program Pengembangan Profesi 

 

BAB IV PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

 

LAMPIRAN 

 

 

  



 

Lampiran 4. Halaman Judul Laporan Praktik Kerja Lapangan 

 

 

 

LAPORAN PKL SEMESTER.............TAHUN AKADEMIK 2020/2021 

 

PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA MALANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oleh: 

Nama nama             (NIM. 000000000) 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI  

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 5. Halaman Pengesahan Laporan 

 

LAPORAN PKL SEMESTER.............TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 

MANAJEMEN KOLEKSI DAN INFORMASI  
PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA MALANG 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oleh: 
Nama nama   (NIM. 000000000) 

 
Telah disetujui dan disahkan  

pada tanggal ...., ...................... 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Pembimbing Program Studi                               Pembimbing Lapangan 
 
 
 
              ..................................              ................................  
              NIP. .......................                                              NIP. ......................... 
 
 

Mengetahui, 
Ketua Program Studi 

 
 

…………………………….. 
 
                                                                 NIP. ……………………… 
 
 



 

Lampiran 6. Contoh Surat Keterangan Penyerahan Laporan Pada Instansi/Lembaga Tempat 

PKL 

 

 

PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA MALANG 

 

 

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Semester … Tahun Akademik ….. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Nama nama (NIM. 0000000) 

 

 

 

 

 

Bahwa laporan telah diserahkan pada instansi 

Tanggal …., ……………… 2021 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Instansi, 

 

 

 

……………………………. 

NIP. …………………….. 

 



KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI 
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. / Fax. (0341) 558933 

 

 
 

             LEMBAR PANDUAN KEGIATAN PKL 
 

NO KEGIATAN** 
Dilakukan periode 

(dalam rentang tanggal) 

1 Pengolahan bahan pustaka  

 - Klasifikasi dan katalogisasi  

2 Layanan teknis (Perpustakaan)  

 - Pengolahan sumber informasi cetak  

 - Pengolahan sumber informasi digital  

 - Pengelolaan sistem informasi  

3 Layanan teknis (Arsip)  

 - Pengolahan arsip cetak  

 - Pengolahan arsip elektronik  

 - Pengelolaan sistem kearsipan  

4 Layanan pengguna  

5 Layanan sirkulasi  

6 Layanan rujukan/ sumber referensi  

7 Layanan administrasi  

8 Layanan literasi  

9   

10   

 …  

   

    
 
  *Kegiatan dalam kolom merupakan kegiatan wajib yang ditetapkan Program Studi, diisi oleh periode  

    rentang tanggal sesuai dengan pelaksanaannya, kosongkan kolom penilaian jika ada kegiatan yang  

   tidak dilaksanakan, isikan dalam kolom tambahan kegiatan jika ada yang dilakukan diluar dari  

   kriteria kegiatan 

 
 
    Pembimbing Lapangan 
 
 
     
 
    
        ____________________________________________ 
        NIP/NIK:  


