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PETUNJUK PELAKSANAAN KKN TA 2021 – 2022
1. Persyaratan Peserta KKN
a. Mahasiswa program D3 tingkat akhir dan program strata satu (S1) terdaftar minimal pada
semester 4 (empat) dan tidak kehilangan hak sebagai mahasiswa UNSP atau mahasiswa aktif.
Hal ini didasarkan pada SK Rektor Universitas Nusa Putra Nomor.070/SK/UNSP/XI/2021
b. Sehat jasmani dan rohani
2. Pendaftaran KKN dilakukan dengan tahapan
• Mahasiswa mengajukan pembukaan registrasi KKN kepada SASU (Student
Administration Service Unit) atau admin keuangan
• Mahasiswa melakukan pembayaran program KKN sebesar Rp. 1.000.000 sesuai dengan
informasi pembayaran dalam Siakad
• Mahasiswa mengisi form secara mandiri di website https://lppm.nusaputra.ac.id/. Pilih
menu Pendaftaran/KKN dan mengupload bukti pembayaran
• Pengajuan pelaksanaan KKN kepada RCSU minimal 60 hari sebelum pelaksanaan KKN
3. Kegiatan KKN secara kelompok dapat di atur oleh mahasiswa dan prodi (waktu dan tempat
pelaksanaan dapat di tentukan oleh mahasiswa dan prodi) sesuai dengan lingkup wilayah yang
menjadi target utama yang telah ditentukan oleh RCSU yaitu Unesco Global Geopark (UGG)
Kabupaten Sukabumi
4. Waktu pelaksanaan KKN dapat dimulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022
5. Durasi Pelaksanaan KKN per kelompok dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dan akan dimonitoring
oleh LOU melalui Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
6. Setiap kelompok KKN terdiri dari lintas prodi dengan minimal 3 (tiga) prodi
7. Mahasiswa dapat menentukan anggota kelompoknya minimal 10 peserta dan maksimal 20 peserta
untuk dapat melaksanakan KKN, dan telah menentukan ketua dan sekretaris kelompoknya.
8. Setiap kelompok KKN dapat memilih/menentukan DPL (Dosen Pembimbing Lapangan)
berdasarkan list daftar dosen yang akan dikeluarkan oleh prodi, dan mendapat persetujuan DPL
9. Kelompok dan DPL secara bersama dapat menentukan lokasi KKN, tema KKN dan rencana
kegiatan KKN
10. Ketua kelompok KKN melakukan pendaftaran kelompok KKN di https://kkn.nusaputra.ac.id
11. Setiap kelompok KKN menyusun proposal KKN dan di setujui oleh DPL
12. Proposal KKN yang telah di setujui oleh DPL harus diunggah pada link https://kkn.nusaputra.ac.id
dalam bentuk pdf, 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan KKN untuk proses verifikasi dan validasi
oleh RCSU.
13. Pengarahan dan pembekalan sebelum peserta terjun ke lapangan oleh RCSU
14. DPL memberikan bimbingan dan arahan selama kegiatan KKN berlangsung dan memastikan
seluruh program dilaksanakan dengan baik dan benar
15. Laporan kelompok hasil KKN yang telah disetujui oleh DPL diunggah pada link
https://kkn.nusaputra.ac.id dalam format pdf
16. Luaran wajib KKN adalah publikasi jurnal PKM. Jurnal PKM dapat di submit ke jurnal pengabdian
masyarakat nusa putra pada link https://abdiputra.nusaputra.ac.id/, https://abdinusa.nusaputra.ac.id
atau publisher jurnal PKM lainnya di luar Universitas Nusa Putra

RCSU

Research and
Community Service
Unit

NUSA PUTRA UNIVERSITY

17. Penilaian hasil KKN dilaksanakan oleh DPL dan tim reviewer/penguji yang telah ditetapkan oleh
RCSU dan hasil penilaiannya dilaporkan ke CDU
18. Hasil nilai KKN dikeluarkan oleh CDU pada akhir semester 6
19. Lokasi Pelaksanaan KKN
Lokasi KKN di fokuskan ke wilayah Unesco Global Geopark (UGG) Kabupaten Sukabumi sebagai
implementasi kerjasama antara Pemda Kabupaten Sukabumi dengan Universitas Nusa Putra dalam
rangka mengembangkan kawasan UGG tersebut. Wilayah UGG Kabupaten Sukabumi meliputi 8
(delapan) kecamatan yang terdiri dari 74 desa. Daftar kecamatan di wilayah Unesco Global
Geopark (UGG) Kabupaten Sukabumi adalah
1) Kecamatan Ciracap
2) Kecamatan Waluran
3) Kecamatan Surade
4) Kecamatan Pelabuhanratu
5) Kecamatan Cisolok
6) Kecamatan Simpenan
7) Kecamatan Cikakak
8) Kecamatan Ciemas
20. Tema dan lokasi KKN yang telah ditentukan oleh RCSU bekerja sama dengan Universitas
Trisakti dapat dipilih oleh kelompok KKN dalam pelaksanaan KKN 2021-2022 dengan tema dan
lokasi sebagai berikut:
a. Lokasi Kecamatan Cisolok desa Sirna Resmi ksepuhan Sinar Resmi, Cipta Gelar dan Cipta
Mulya dengan tema khusus:
1. Pengembangan UKM meliputi pelatihan produksi, packaging, desain dan marketing
2. Bidang teknolog meliputi Penerangan Jalan umum dengan system solar cell, mikro hidro
termasuk pelatihan SDM tentang perawatan mikro hidro, pengolahan limbah, desain
kenyamana termal suatu ruangan, energy terbarukan, smart village, treatment limbah
rumah tangga kampung adat sinar resmi, pelatihan penyusunan RAB infrastruktur dan
desain bangunan rumah adat desa sinar resmi.
b. Tema lain pada 8 kecamatan dapat dipilih mengacu pada kebutuhan Unesco Global Geopark
(UGG) Kabupaten Sukabumi antara lain:
1. Mengembangkan, meningkatkan infrastruktur dan angka kunjungan melalui pembangunan
pusat informasi baru dan ruang pameran kecil
2. Meningkatkan program pendidikan terminologi ilmiah UGG di tingkat sekolah mencakup
pendidikan khusus tentang bencana alam dengan penekanan khusus pada tsunami dan
longsor.
3. Mengembangan modul pelatihan untuk guide lokal, pemilik homestay, anggota asosiasi
masyarakat yang menaungi kepariwisataan
4. Melaksanakan penelitian khusus untuk mengidentifikasi hubungan antara warisan geologi
lokal, warisan alam, dan warisan budaya
5. Identifikasi dan investigasi pada warisan tak berwujud dari daerah ini. Seperti legenda,
mitos, lagu lokal, tari, dan musik setempat
6. Dalam peningkatkan selebaran informasi, panel informasi ilmiah dan interpretasi materi
Geopark Ciletuh-Palabuhanratu
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7. Strategi kemitraan yang jelas harus dikembangkan dengan para mitra
8. Pengembangan pada semua area dengan kualitas yang sama untuk mendapatkan
keseimbangan antara wilayah pesisir dan daerah pedalaman (in-ground)
9. Mengembangkan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi nilai-nilai geologis,
alam, budaya dan pertukaran masyarakat local.
Demikain petunjuk pelaksanaan KKN ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya, dengan
harapan semoga Pelaksanaan KKN 2021-2022 ini dapat berjalan dengan baik.
Sukabumi, Januari 2022
Direktur RCSU

Ir. Paikun, ST., MT., IPM
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