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PANDUAN PENGAJUAN USULAN/PROPOSAL 

KKN UNIVERSITAS NUSA PUTRA TAHUN 2021 

 

1. Latar Belakang 

Kuliah Kerja Nyata adalah proses pembelajaran bagi mahasiswa D3 dan S1 di 

Universitas Nusa Putra yang dikembangkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dari hasil-hasil study dan penelitian yang diimplementasikan kepada masyarakat berbasis 

penerapan dan penelitian. Pelaksanaan KKN ditujukan untuk menumbuhkembangkan empati 

dan kepedulian civitas akademika Universitas Nusa Putra terhadap (1) berbagai permasalahan 

yang riil dihadapi masyarakat dan (2) pembangunan berkelanjutan (sesuai yang tertuang 

dalam SDGs) yang diperlukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kegiatan KKN diharapkan melahirkan pribadi yang 

tangguh, unggul, berkepribadian mulia, serta berjiwa wirausaha, kepemimpinan, dan peneliti 

yang berkualitas tinggi. Untuk itu, Universitas Nusa Putra merancang rangkaian kegiatan 

integratif interdisipliner yang dikemas secara strategis untuk menyelesaikan permasalahan 

secara tuntas dan dilaksanakan bersama masyarakat dengan memerankan masyarakat sebagai 

pelaku penting dan utama serta melibatkan para pemangku kepentingan lain yang terkait. 

Dalam hal ini, mahasiswa diperankan sebagai problem solver, motivator, fasilitator, dan 

dinamisator dalam proses penyelesaian masalah dan pembangunan/pengembangan 

masyarakat. Melalui konsep tersebut, kehadiran mahasiswa sebagai intelektual muda 

diharapkan mampu mengembangkan diri sebagai agen atau pemimpin perubahan yang secara 

cerdas dan tepat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. 

Kegiatan KKN Universitas Nusa Putra tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan prinsip: 

a) gagasan bersama masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lain yang terkait (co-

creation), 

b) partisipasi dan dukungan oleh semua pihak yang terkait (co-funding), 

c) kesesuaian dengan situasi dan kondisi masyarakat dan para pihak terkait (flexibility), 

d) pengembangan dan penerapan hasil penelitian (research based community services), 

e) dapat dipertanggungjawabkan dan diukur proses dan hasilnya (accountability), 

f) penjaminan terwujudnya keberlanjutan (sustainability) melalui tahapan pemberdayaan 

masyarakat yang jelas dan tepat. 



Lebih lanjut, program KKN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip education for 

sustainable development (ESD). Proses penyelesaian suatu masalah riil yang dihadapi 

masyarakat sasaran atau pembangunan di tengah masyarakat yang dipadukan dengan 

pembelajaran KKN berbasis ESD secara online tersebut akan menguatkan fungsi kearifan 

dan peran serta potensi sumber daya manusia dan alam (SDM dan SDA) lokal masyarakat 

dalam setiap penyelesaian masalah dan kegiatan pembangunan. Selain itu, proses tersebut 

juga mendorong kemajuan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan tata kelola dan 

kondisi sosial, ekonomi dan lingkungannya secara baik dan bijaksana, sehingga dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan 

datang secara berkeadilan. Hasil implementasi KKN yang berkelanjutan dan tuntas akan 

meningkatkan daya saing nasional Indonesia dan menjamin kemaslahatan dunia pada 

umumnya.  

Universitas Nusa Putra sebagai kampus milenial yang menjalankan study kampus 

merdeka menaruh perhatian yang sangat kuat untuk menggali, mengumpulkan, 

mengembangkan, menyebarluaskan dan mendharmakan ipteks yang secara langsung 

memberi manfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam 

kaitan ini, salah satu upaya yang dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Universitas Nusa Putra adalah peningkatan kualitas dan luaran dari kegiatan 

KKN berbasis jurnal pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan, sehingga 

kemanfaatannya dapat diterima oleh masyarakat seluas-luasnya. 

 

2. Tujuan program KKN 

KKN berbasis online dilaksanakan selama dua puluh lima hari sebagai wujud 

pengabdian diri mahasiswa kepada masyarakat. Program ini merupakan proses 

pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, baik itu 

melalui kegiatan akademik, maupun kegiatan ekstra dalam hal ini keorganisasian. Mahasiswa 

peserta KKN dapat menjadi sumber inovator dan motivator dalam mempercepat kemajuan 

kelompok masyarakat, kelurahan, desa, ataupun kecamatan tempat pelaksanaan KKN. KKN 

juga merupakan wujud kerjasama antara perguruan tinggi dalam hal ini UNsP dengan 

pemerintah daerah setempat. 

Tujuan KKN berbasis online secara umum berkaitan dengan hal pokok kepentingan yaitu 

mahasiswa, perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah. 



A. Mahasiswa 

1) Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa tentang: 

a) Cara berpikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral, 

b) Kegunaan hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan. 

c) Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan serta keseluruhan 

konteks masalah pembangunan pengembangan daerah. 

d) Mendewasakan alam pikiran mahasiswa dalam setiap penelaahan dan pemecahan 

masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis ilmiah. 

2) Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab mahasiswa 

terhadap kemajuan masyarakat. 

3) Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program  

pengembangan dan pembangunan berbasis online. 

4) Membina  mahasiswa  agar  menjadi  seorang  innovator,  motivator, dan problem 

solver dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis online. Memberikan 

pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi berbasis online. 

5) Berkembangnya sikap tanggap mahasiswa terhadap permasalahan yang dihadapi 

masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas iman dan taqwa yang 

mampu mendorong dan meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pemberdayaan 

masyarakat. 

6) Terhimpunnya berbagai pengalaman praktis yang diperoleh secara langsung di 

lapangan untuk meningkatkan wawasan dan kematangan mahasiswa dalam 

menghadapi dan memecahkan berbagai permasalahan dalam masyarakat dengan 

memanfaatkan teknologi informasi berbasis online. 

7) Menumbuhkan dan mematangkan jiwa pengabdian kepada masyarakat dan 

bertanggung jawab terhadap proses pembangunan dan masa depan bangsa, negara dan 

agama. 

8) Mengasah kemampuan kerjasama dan berkolaborasi dengan rekan sesama mahasiswa, 

dosen dan masyarakat sekitar dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis 

online. 

B. Perguruan Tinggi 

1) Perguruan tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan kepada 

mahasiswa, dengan adanya umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa dengan 



masyarakat. Dengan demikian, kurikulum perguruan tinggi akan dapat disesuaikan 

dengan tuntutan pembangunan. 

2) Dosen memperoleh berbagai kasus yang dapat digunakan sebagai contoh dalam 

proses pendidikan. 

3) Dosen dan mahasiswa dapat mengimplementasikan hasil penelitiannya dalam 

kegiatan KKN dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis online. 

4) Perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau lembaga 

lainnya dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan IPTEKS. 

5) Perguruan tinggi dapat mengembangkan IPTEKS yang lebih bermanfaat dalam 

pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah pembangunan. 

C. Masyarakat  

1) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga terdidik dalam memecahkan masalah 

pembangunan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara ilmiah.  

2) Memperoleh cara-cara baru dalam merencanakan, merumuskan dan melaksanakan 

berbagai program pembangunan desa yang mungkin masih baru bagi masyarakat 

setempat.  

3) Memperoleh pengalaman dalam menggali serta menumbuhkan potensi masyarakat 

sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan.  

4) Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan di dalam masyarakat sehingga 

terjamin kelanjutan dan kelestarian pembangunan (sustainable growth). 

D. Pemerintah 

1) Terjalinnya kemitraan antara perguruan tinggi dengan pemerintah dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan. 

2) Terbantunya    masyarakat    dalam    mengatasi    berbagai    problematika 

kemasyarakatan  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  berbasis online. 

3) Memperoleh bantuan pikiran dan tenaga untuk merencanakan serta melaksanakan 

program pembangunan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis online. 

4) Meningkatkan kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak agar sesuai dengan 

program pembangunan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis online. 

5) Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan dalam pembangunan di 

daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis online. 

6) Membentuk kader-kader pembangunan di masyarakat sehingga terjamin 

kesinambungan pembangunan. 



7) Memberdayakan  masyarakat  untuk  mengelola  potensi  yang  ada  guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dengan memanfaatkan teknologi informasi 

berbasis online. 

8) Memacu pembangunan masyarakat dengan menumbuhkan motivasi untuk 

memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang dimiliki sehingga mampu 

melaksanakan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. 

9) Memperoleh alternatif wawasan, cara berpikir, ilmu, dan teknologi dalam rangka 

pengembangan masyarakat. 

  

3. Syarat Dan Ketentuan Pengajuan Usulan/Proposal  

Syarat dan ketentuan untuk pengajuan usulan/proposal KKN Tahun 2021 adalah sebagai 

berikut:  

a) Lokasi kegiatan KKN Universitas Nusa Putra berbasis wilayah kecamatan yaitu 

kecamatan Cireunghas yang terdiri dari 5 desa, dan kecamatan Gegerbitung terdiri 

dari 7 desa.  

b) Usulan/proposal KKN harus menyesuaikan dengan tema dan lokasi yang sudah 

diusulkan Pemda/Universitas ke LPPM. Ketentuan lokasi yang dapat dipilih adalah 

lokasi dan tema yang telah ditentukan dan ada di website https://kkn.nusaputra.ac.id/ 

(lihat website lppm di: https://lppm.nusaputra.ac.id/ lalu klik menu link/pelaporan/kkn 

online 2021 di akun dosen dan mahasiswa). 

c) Usulan/proposal KKN berisi program yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Program tersebut akan direalisasikan dalam bentuk aktivitas-aktivitas proses 

penyelesaian masalah secara komprehensif, interdisipliner, berbasis riset, didukung 

oleh mitra kerja yang relevan, memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat, 

dan disusun/dirancang secara strategis menuju penyelesaian masalah secara tuntas 

melalui program pemberdayaan masyarakat untuk terbentuknya masyarakat mandiri 

dan sejahtera. Program kegiatan utama yang harus dilaksanakan oleh Tim KKN 

adalah: 1) pendataan tingkat Pendidikan di wilayah desa, 2) pendataan UMKM 

wilayah desa, 3) pendataan potensi sumber daya alam diwilayah desa, 4) pendataan 

system administrasi desa. 

d) Tim pengusul proposal KKN 2021 diketuai oleh seorang mahasiswa/i dan dibimbing 

oleh Dosen Tetap Universitas Nusa Putra disertai lembar pengesahan yang 

ditandatangani oleh coordinator kecamatan dan Dosen Pembimbing Lapangan DPL. 



e) Anggota pengusul ditetapkan oleh panitia, dan anggota adalah mahasiswa 

multidisiplin. 

f) Mahasiswa anggota Tim Pengusul proposal kegiatan KKN menyusun daftar kegiatan 

yang menjadi bagian dari tema kegiatan Tim/kelompok KKN. Setiap sub program 

kegiatan beranggotakan maksimal sebanyak 4 orang mahasiswa. 

g) Kegiatan yang diusulkan mempunyai program yang berkelanjutan dan jelas 

mencerminkan penyelesaian masalah di lokasi. 

h) Implementasi usulan/proposal harus melibatkan mitra di luar Universitas Nusa Putra. 

Kegiatan KKN Universitas Nusa Putra wajib bermitra dengan pemerintah daerah serta 

melibatkan stekeholders lain (pemerintah desa, industri, organisasi profesi, swasta, 

Usaha Kecil Menengah, LSM, atau stakeholders lainnya) yang sejalan dengan visi-

misi Universitas Nusa Putra dan bukan merupakan organisasi politik/organisasi yang 

berafilisasi dengan partai politik. 

i) Penggalangan kerjasama kemitraan harus melibatkan/mendapat persetujuan institusi 

di Universitas Nusa Putra dan dilaporkan kepada LPPM Universitas Nusa Putra. 

Usulan/proposal dapat dilampiri surat kesediaan kemitraan dan sharing dukungan 

finansial atau non finansial dalam kegiatan tersebut. 

j) Usulan diunggah melalui akun mahasiswa Ketua Pengusul atau DPL dalam bentuk 

file PDF ke kkn.nusaputra.ac.id dan diserahkan ke panitia KKN dalam bentuk 

hardcopy (1 exemplar).  Jadwal unggah proposal dapat dilihat pada pengumuman di 

kkn.nusaputra.ac.id  diunggah paling lambat tanggal 20 Februari –  05 Maret 2021 

k) Proposal ditandatangani oleh Ketua Tim dan diketahui oleh DPL. Adapun 

pengesahan proposal oleh Panitia KKN dilakukan setelah proposal dinyatakan 

diterima (lolos seleksi). 

l) Ketentuan lolos/tidaknya usulan/proposal ditentukan melalui mekanisme yang 

ditetapkan oleh LPPM. 

m) Khusus untuk usulan/proposal yang diajukan melalui hibah DIKTI 2021 dan 

dinyatakan lolos, maka secara otomatis ditetapkan sebagai lokasi KKN 2021. Ketua 

Tim Pengusul wajib menyerahkan proposal DIKTI tersebut ke LPPM sesuai dengan 

jadwal dari DIKTI. 

 

 



4. Fokus Program KKN Universitas Nusa Putra  

Fokus Program KKN berupa tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals/SDGs), meliputi 17 tujuan (goals) sebagai berikut. 

 

(Sumber: Masyarakat Sipil Indonesia & Pemerintah Dorong Percepatan Pembangunan 

Berkelanjutan (sdg2030indonesia.org) 

 

TUJUAN 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun  

TUJUAN 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik 

dan mendukung pertanian berkelanjutan  

TUJUAN 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua 

untuk semua usia  

TUJUAN 4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung 

kesempatan belajar seumur hidup bagi semua  

TUJUAN 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak 

perempuan  

TUJUAN 6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan 

sanitasi bagi semua  

TUJUAN 7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, 

berkelanjutan dan modern bagi semua  

TUJUAN 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja 

penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua  

https://www.sdg2030indonesia.org/news/3-masyarakat-sipil-indonesia-and-pemerintah-dorong-percepatan-pembangunan-berkelanjutan
https://www.sdg2030indonesia.org/news/3-masyarakat-sipil-indonesia-and-pemerintah-dorong-percepatan-pembangunan-berkelanjutan


TUJUAN 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang 

inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi  

TUJUAN 10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara  

TUJUAN 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan 

berkelanjutan  

TUJUAN 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan  

TUJUAN 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya  

TUJUAN 14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, 

samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan  

TUJUAN 15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan 

terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi 

desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi 

tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati  

TUJUAN 16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan 

berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan 

membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua 

level  

TUJUAN 17. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk 

pembangunan yang berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skema Alokasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan KKN Universitas Nusa Putra 2021 

 

 

 

Penyusunan program dan kegiatan mengikuti log frame dan beriorientasi pada 

pencapaian outcome pembelajaran KKN. Outcome KKN Universitas Nusa Putra meliputi:  

a) Mampu menganalisis permasalahan, potensi dan merancang program pemberdayaan di 

masyarakat  

b) Mampu mengelola jejaring kerjasama interdisipliner dan program pemberdayaan 

berbasis potensi dan kearifan lokal  

c) Mampu menyusun pertanggungjawaban kinerja program pemberdayaan berbasis 

akuntabilitas. 

d) Publikasi artikel jurnal penelitian kolaborasi dosen-mahasiswa di jurnal penelitian 

e) Publikasi artikel jurnal pengabdian kolaborasi dosen-mahasiswa di jurnal pengabdian 

f) Hak Cipta artikel penelitian 

g) Poster produk pengabdian 

 

 

 

 

 

 

Program KKN 
minimal 264 jam 

Program tema 
minimal 200 jam 

Pokok (minimal 
140 jam) 

Bantu (minimal 60 
jam) 

Program non tema 
minimal 64 jam 

Pokok (minimal 40 
jam) 

Maksimal 5 kegiatan 

per mahasiswa 

Bantu 

(minimal 24 

jam) 



5. Kerangka Kerja Kkn Universitas Nusa Putra (Contoh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sistematika Usulan/Format Usulan  

Usulan/proposal kegiatan KKN maksimum terdiri dari 20 halaman (tidak termasuk 

halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan font Times 

New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4. Proposal yang 

diserahkan sebanyak 1 eksemplar dengan sampul kertas kuning muda, serta mengikuti 

sistematika sebagai berikut.  

Tema kegiatan: Optimalisasi SDM Dan Potensi Sumber Daya 

Alam 

Judul kegiatan 1: Peningkatan Pendapatan Pengrajin Sopenir 

 2: Peningkatan ……………. dst 

Meningkatnya Pendapatan  Pengrajin Sopenir dari hasil penjualan  memenuhi 

kebutuhan dasar rumah tangga 

Pengrajin mampu meningkatkan produktivitas hasil sopenir dan mampu 

melakukan penjualan/pemasaran produk secara global 

Produktifitas hasil 

sopenir meningkat 

Desain sopenir 

semakin kreatif 

Akses pasar 

meningkat 

• Penyusunan modul 

pelatihan & pelatihan 

• Cetak Poster dan 

Penyebaran poster GAP 

• Pengadaan alat & 

bahan untuk training 

• Sosialisasi melalui 

tokoh agama / 

pemerintah desa 

• Pendampingan  

• Perancangan desain 

sopenir 

• Desain kemasan 

• Merekomendasikan 

bahan-bahan dan alat 

• Pelatihan kelompok 

• Pembentukan Group/unit 

• Kemitraan dengan 

koperasi kredit 

• Monitoring dan 

pendampingan  

• Survei Pasar  

• Pelatihan Pemasaran  

• Kursus Bahasa Inggris dan 

layanan untuk 
pemuda/pemudi  

• Pengadaan alat untuk 

pemasaran  

• Kemitraan dengan 

pembeli 
(Perorangan/toko/grosir)   

• Pelatihan internet 

marketing  

1. Publikasi artikel jurnal penelitian kolaborasi dosen-mahasiswa di jurnal 

penelitian  

2. Publikasi artikel jurnal pengabdian kolaborasi dosen-mahasiswa di jurnal 

pengabdian  

3. Hak Cipta artikel penelitian 

4. Poster produk pengabdian 

GOAL 
 

OUTCOME 

OUTPUT 

AKTIVITA

S 

LUARAN 



A. Halaman Sampul (contoh lihat di Form 1.)  

B. Halaman Pengesahan yang diunduh dari web : https://lppm.nusaputra.ac.id/?page_id=953 

(contoh lihat di Form 2.)  

C. Daftar Isi  

D. Intisari (maksimum 1 halaman)  

Berisi uraian secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan (ditulis 

dengan jarak 1 spasi).  

E. Latar Belakang  

Berisi tentang:  

1) Identifikasi masalah terutama terkait dengan keadaan yang ingin diperbaiki melalui 

Program KKN.  

2) Analisis potensi yang ada di masyarakat  

3) Profil masyarakat/kelompok sasaran  

 

F. Tujuan dan Manfaat  

1) Tujuan kegiatan disarankan Kesesuaian dengan tujuan SDGs, (Sumber:  Masyarakat 

Sipil Indonesia & Pemerintah Dorong Percepatan Pembangunan Berkelanjutan 

(sdg2030indonesia.org)) 

2) Manfaat kegiatan 

3) Deskripsi Program KKN 

4) Berisi garis-garis besar program yang akan dilaksanakan untuk mencapai hasil yang 

diharapkan dari tema KKN yang diajukan berdasarkan pencapaian tujuan. 

G. Deskripsi Program KKN  

Berisi garis-garis besar program yang akan dilaksanakan untuk mencapai hasil yang 

diharapkan dari tema KKN yang diajukan berdasarkan pencapaian tujuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sdg2030indonesia.org/news/3-masyarakat-sipil-indonesia-and-pemerintah-dorong-percepatan-pembangunan-berkelanjutan
https://www.sdg2030indonesia.org/news/3-masyarakat-sipil-indonesia-and-pemerintah-dorong-percepatan-pembangunan-berkelanjutan
https://www.sdg2030indonesia.org/news/3-masyarakat-sipil-indonesia-and-pemerintah-dorong-percepatan-pembangunan-berkelanjutan
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Tabel 1. Deskripsi Program KKN berdasarkan pencapaian tujuan 

No Kegiatan Tujuan (Kesesuaian 

Tujuan SDGs*) 

Kluster Data yang dibutuhkan 

A Wajib:    

1 
Pendataan 

tingkat 

Pendidikan 

di wilayah 

desa 

Memastikan pendidikan 

yang inklusif dan 

berkualitas setara, juga 

mendukung kesempatan 

belajar seumur hidup 

bagi semua 

 

 

 

4  

1 Data penduduk dan usia 

2 Data lulusan SD, SMP, SLTA, 

Perguruan Tinggi (setara) 

2 
Pendataan 

UMKM 

wilayah desa 

Mendukung 

pertumbuhan ekonomi 

yang inklusif dan 

berkelanjutan, tenaga 

kerja penuh dan 

produktif dan pekerjaan 

yang layak bagi semua 

 

8 

1 Perusahaan PT/CV 

2 Hom industry 

3 Toko 

4 Warung 

5 Bengkel mobil 

6 Bengkel motor 

7 dll 

3 
Pendataan 

potensi 

sumberdaya 

alam 

wilayah desa 

Memastikan pola 

konsumsi dan produksi 

yang berkelanjutan 

 

 

12 

 

Seluruh potensi sumber daya 

alam yang ada 

 

4 
Pendataan 

system 

administrasi 

desa 

Mendukung masyarakat 

yang damai dan inklusif 

untuk pembangunan 

berkelanjutan, 

menyediakan akses 

terhadap keadilan bagi 

semua dan membangun 

institusi-institusi yang 

efektif, akuntabel dan 

inklusif di semua level 

 

 

 

 

16 

a. Sistem pembayaran pajak 

b.Sistem pendaataan bantuan 

Pendidikan (KIP/sejenis) 

c. Pendataan Kesehatan balita 

(posyandu) 

d.Sistem pengajuan kegiatan 

masyarakat (pembangunan 

jalan, drainase, acara hari besar 

dll) 

e. dll 

B Usulan Tim:    

1     

2     

3     

4     

     

*) lihat pint F 1) 

 

 

 

 

 

 

 



Form 1 Halaman sampul 

 

PROPOSAL 
KULIAH KERJA NYATA PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

(KKN-PM) 

PERIODE 1 TAHUN 2021 

 

 

 

 

JUDUL 

…………………………………………… (lengkap dengan lokasi) 

Oleh: 

 A. Ketua 

 

Nama Ketua (Ketua & DPL) NIM/NIDN/NIDK 

 B. Anggota mahasiswa multidisiplin 

1) Nama Pengusul (Anggota) NIM 

2) Nama Pengusul (Anggota) NIM 

3) Nama Pengusul (Anggota) NIM 

4) Nama Pengusul (Anggota) NIM 

5) Nama Pengusul (Anggota) NIM 

6) Nama Pengusul (Anggota) NIM 

7) Nama Pengusul (Anggota) NIM 

8) Nama Pengusul (Anggota) NIM 

9) ……………………………….. dst 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nama Unit Kerja (Fakultas & Prodi) 

UNIVERSITAS NUSA PUTRA 

2021 

 

 



Form 2. Halaman  Pengesahan  

LEMBAR PENGESAHAN 

(Catatan: Lembar pengesahan ini hanya bisa diunduh dari sistem pengusulan proposal 

di laman https://lppm.nusaputra.ac.id/?page_id=953) 

 

 1.  Tema KKN   : …………………………………………………….  

 2. Tema Kegiatan   : …………………………………………………….  

3. Lokasi: 

Kabupaten & Provinsi : …………………………………………………….  

Kecamatan   : …………………………………………………….  

Desa 1   : …………………………………………………….   

 4. Ketua kelompok  

 a. Nama    : …………………………………………………….  

 b. NIM    : …………………………………………………….  

 c. Alamat   : …………………………………………………….  

 d. Telepon/HP   : …………………………………………………….  

 e. e-mail    : …………………………………………………….  

 f. Fak/Jur/Pengusul  : ……………………………………………………. 

 g. Jumlah Mahasiswa  : ………. (orang)  

 h. Total biaya pelaksanaan : …………………………………………………….  

 e. Jumlah Dana dari Mitra  : …………………………………………………….  

 f. Periode Pelaksanaan  : …………………………………………………….  

 5. Lembaga/institusi mitra  

 a. Nama Lembaga   : …………………………………………………….  

 b. Penanggung Jawab  : …………………………………………………….  

 c. Alamat & Telp/Fax  : …………………………………………………….  

 d. Bidang Kerja/Usaha  : …………………………………………………….  

 6. DPL (Dosen Pembimbing Lapangan)  

 a. Nama    : …………………………………………………….  

 b. Jabatan/pangkat/gol  : …………………………………………………….   

 d. NIDN/NIP  : …………………………………………………….  

 

  

Mengetahui/Menyetujui,  Sukabumi, 

.........................................2021  

Dosen Pembimbing Lapangan Ketua  

Tanda tangan asli + stempel basah  

 

 

 

 

(...............................................................)  

NIDN/NIP…………………………… 

Tanda tangan asli  

 

 

 

 

(...........................................................)  

NIM. …………………………………  

 

 

https://lppm.nusaputra.ac.id/?page_id=953


Form 3. Peta Lokasi KKN 

Peta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Desa 1 :  

Kecamatan  :  

Kabupaten  :  

Provinsi  : 

 



Form 4. Daftar Anggota Mahasiswa Pengusul multidisiplin dengan komposisi berimbang 

NO NAMA NIM FAKULTAS PRODI 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Form 5. Judul kegiatan Kegiatan (contoh) 

No Kegiatan Tujuan (Kesesuaian 

Tujuan SDGs*) 

Kluster Data yang dibutuhkan 

A Wajib:    

1 
Pendataan 

tingkat 

Pendidikan 

di wilayah 

desa 

Memastikan pendidikan 

yang inklusif dan 

berkualitas setara, juga 

mendukung kesempatan 

belajar seumur hidup 

bagi semua 

 

 

 

4  

1 Data penduduk dan usia 

2 Data lulusan SD, SMP, SLTA, 

Perguruan Tinggi (setara) 

2 
Pendataan 

UMKM 

wilayah desa 

Mendukung 

pertumbuhan ekonomi 

yang inklusif dan 

berkelanjutan, tenaga 

kerja penuh dan 

produktif dan pekerjaan 

yang layak bagi semua 

 

8 

1 Perusahaan PT/CV 

2 Hom industry 

3 Toko 

4 Warung 

5 Bengkel mobil 

6 Bengkel motor 

7 dll 

3 
Pendataan 

potensi 

sumberdaya 

alam 

wilayah desa 

Memastikan pola 

konsumsi dan produksi 

yang berkelanjutan 

 

 

12 

 

Seluruh potensi sumber daya 

alam yang ada 

 

4 
Pendataan 

system 

administrasi 

desa 

Mendukung masyarakat 

yang damai dan inklusif 

untuk pembangunan 

berkelanjutan, 

menyediakan akses 

terhadap keadilan bagi 

semua dan membangun 

institusi-institusi yang 

efektif, akuntabel dan 

inklusif di semua level 

 

 

 

 

16 

1. Sistem pembayaran pajak 

2. Sistem pendaataan bantuan 

Pendidikan (KIP/sejenis) 

3. Pendataan Kesehatan balita 

(posyandu) 

4. Sistem pengajuan kegiatan 

masyarakat (pembangunan 

jalan, drainase, acara hari 

besar dll) 

5. dll 

B Usulan Tim:    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Catatan: setiap kegiatan disarankan melibatkan dosen untuk menjalankan pengabdian 

masyarakat 

 

 

 



Form 6. Jadwal Kegiatan (contoh) 

N

o 

Kegiatan Hari ke 

1 3 5 7 9 1

1 

1

3 

1

5 

1

7 

1

9 

2

1 

2

3 

2

5 

2

7 

2

9 

3

1 

3

3 

3

5 

A Wajib:                   

1 Pendataan 

tingkat 

Pendidika

n di 

wilayah 

desa 

                  

2 Pendataan 

UMKM 

wilayah 

desa 

                  

3 Pendataan 

potensi 

sumberda

ya alam 

wilayah 

desa 

                  

4 Pendataan 

system 

administra

si desa 

                  

B Usulan 

Tim: 

                  

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

…

. 

                   

…

. 

Evaluasi                   

 

 

…

. 

Penyusuna

n & 

penyeraha

n Laporan 

ke Panitia 

KKN 

                  

 

… 

Penyusuna

n Jurnal 

Pengabdia

n 

                  



Masyarak

at 

 

 

… 

 Submit 

artikel 

jurnal 

penelitian 

kolaborasi 

dosen-

mahasisw

a di jurnal 

penelitian  

                  

 

… 

Penyusuna

n Jurnal 

Pengabdia

n 

Masyarak

at 

                  

 

.. 

 

Submit 

artikel 

jurnal 

pengabdia

n 

masyaraka

t 

                  

 

.. 

Hak Cipta 

artikel 

penelitian  

                  

.. Poster 

produk 

pengabdia

n 

                  

 


