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LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:  Praktik Kerja Lapangan Integratif (PKLI)
Judul PKLI	:  Proposal Praktik Kerja Lapangan Integratif di ……….
Alamat Instansi           :  ...........
Waktu Pelaksanaan	:  ………. (misal: 5 Januari – 5 Februari 2015)
Identitas Peserta	: 1. Peserta (NIM)
  2. …….

				

		             Malang,……………….

Menyetujui,
Koordinator PKLI 					       Ketua Kelompok PKLI


Dewi Yuliani, M.Si				      Nama Ketua Kelompok
LB. 63024					     NIM. 


Mengetahui,
Ketua Jurusan Kimia


Elok Kamilah Hayati, M. Si
NIP. 19790620 200604 2 002
	



Latar Belakang
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan pendidikan tinggi yang mengolaborasikan ilmu Islam dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Mahasiswa-mahasiswa UIN Malang diharapkan menjadi perwujudan insan ulul albab yang berlandaskan empat kekuatan yaitu: (1) kedalaman spiritual, (2) kedalaman akhlak, (3) keluasan ilmu dan (4) kematangan professional. Akhlak yang ulul albab diharapkan dapat mengantarkan mahasiswa menjadi intelek profesional yang ulama atau ulama yang intelek profesional. 
Salah satu kegiatan akademis UIN Malang dalam rangka mewujudkan insan ulul albab dan wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswanya adalah Praktik Kerja Lapangan Integratif (PKLI). Peran aktif mahasiswa di lapangan sesuai dengan bidang profesi dan minat studinya diharapkan dapat meningkatkan kompetensi sosial dan profesionalnya sebagai bekal menghadapi persaingan global. Ruang lingkup kegiatan PKLI diantaranya yaitu (1) memberikan kontribusi pengembangan profesi bagi mahasiswa, (2) melakukan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu mahasiswa di instansi atau lembaga yang relevan, dan (3) meningkatkan kepekaan mahasiswa dalam identifikasi dan penyelesaian masalah di masyarakat.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (paragraf ini berisi tentang deskripsi singkat instansi atau lembaga yang terkait dan pengajuan atau permohonan ijin untuk melaksanakan PKLI)




Tujuan PKLI
Kegiatan PKLI bertujuan untuk mendidik dan mempersiapkan mahasiswa menjadi insan ulul albab yang mampu menjadi tenaga kerja yang profesional, berwawasan luas, displin, kreatif, jujur, memiliki kemampuan yang baik dalam komunikasi dan kerjasama tim kerja.

Manfaat PKLI
3.1 Bagi Mahasiswa
Melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungan kerja.
	Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman tentang dunia kerja.
Menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan kerja.
	Meningkatkan keterampilan dan kreatifitas sesuai disiplin ilmu.
3.2 Bagi Jurusan Kimia dan Fakultas Sains dan Teknologi
Menjadi sarana pengenalan Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang kepada instansi atau lembaga terkait dan membuka kesempatan untuk bekerjasama.
	Media untuk mencetak calon lulusan yang ulul albab dan terlatih  menghadapi dunia kerja dan lingkungannya.
	Memberi masukan untuk mengevaluasi kesesuaian kurikulum yang sudah diterapkan dengan kebutuhan instansi atau lembaga pengguna lulusan.
3.3 Bagi Instansi
Menjadi sarana untuk menjembatani hubungan kerjasama antara instansi atau lembaga terkait dengan Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang.
	Memanfaatkan sumber daya yang potensial.
	Menjadi sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan yang ada di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang.
Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan Integratif dilaksanakan pada tanggal…………. Kegiatan ini berlokasi di ………, ………(alamat instansi/lembaga)…...

Peserta PKLI
Mahasiswa yang mengikuti Praktik Kerja Lapangan Integratif (PKLI) adalah Mahasiswa Program S-1 Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan identitas sebagai berikut.
	Nama		: 

NIM		: 
No. HP	: 
Alamat asal	:  
Email		: 
	Nama		: 

NIM		: 
No. HP	: 
Alamat asal	: 
Email		: 

Metode Pelaksanaan PKLI
Beberapa metode yang digunakan dalam melaksanakan PKLI adalah sebagai berikut.
	Praktik secara langsung

PKLI dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kerja di ……...
	Observasi

Mengadakan pengamatan mengenai proses atau kegiatan yang berhubungan dengan ilmu kimia.
	Wawancara

Mengadakan wawancara dengan pembimbing lapangan dan staf lainnya mengenai hal-hal yang berhubungan ilmu kimia.
Studi literatur
Mengadakan analisis lanjutan terhadap data yang didasarkan pada teori.

Pembimbing PKLI
Mahasiswa PKLI akan didampingi oleh dua orang pembimbing, yaitu (1) pembimbing yang ditunjuk oleh fakultas dan (2) pembimbing yang ditunjuk oleh instansi atau lembaga. Pembimbing fakultas bertugas membimbing dan memberikan penilaian selama penyusunan laporan dan seminar PKLI. Pembimbing instansi bertugas membimbing dan memberikan penilaian selama kegiatan PKLI berlangsung.

Penutup
PKLI merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga profesional dengan dibekali pengalaman kerja yang sesuai bidangnya. Oleh karena itu, kami berharap dapat melaksanakan kegiatan PKLI di ………... Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


