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DAFTAR PROPOSAL LOLOS TAHAP REVIEW HIBAH PENGABDIAN ITERA 2021 

 

No Ketua Peneliti Judul proposal Program Studi Biaya disetujui 

1 Putri Kholida, S.Ds., M.Ds.  
Perancangan buku cerita interaktif pengenalan wayfinding 

bencana alam tsunami untuk anak 

Desain Komunikasi 

Visual 
Rp7,000,000,- 

2 
Diyanti Isnani Siregar, S.Hut., 

M.Sc. 

Pemetaan daya dukung kawasan wisata mangrove pasir sakti 

untuk menentukan kuota pengunjung dalam mendukung 

sustainable eco-tourism 

Rekayasa 

Kehutanan 
Rp10,000,000,- 

3 Adib Mustofa, S.Pi., M.App.Sc.  
Pengembangan taman laut kiluan i melalui propagasi karang 

dengan metode web spider 

Sains Lingkungan 

Kelautan 
Rp10,000,000,- 

4 Rinaldi Ikhram, S.T., M.T.  
Pendataan dan pengembangan situs tsunami 1883 di pesisir 

lampung selatan sebagai  warisan geologi gunungapi krakatau 
Teknik Geologi Rp10,000,000,- 

5 Alhada Farduwin, S.T., M.T  
Sosialisasi lokasi potensi air tanah di desa jatisari   berdasarkan 

profil 2d resistivitas 
Teknik Geofisika Rp7,000,000,- 

6 Syahrizal Nasution, S.Pt., M.Si 
Aplikasi teknologi sanitasi dan pengemasan bambu tusuk bakso 

ayam bakar di kecamatan labuhan maringgai lampung timur 
Teknologi Pangan Rp6,000,000,- 

7 Rizka Nabilah, S.Si., M.Si.  

Bioma (basic information of mangrove) sebagai media edukasi 

pentingnya tanggap bencana dengan vegetasi sebagai pembatas 

alami di pekon biha pesisir barat lampung 

Arsitektur 

Lansekap 
Rp7,000,000,- 

8 Alviyanda 
Pembuatan rencana kontijensi bencana tsunami dan sosialisasi di 

desa way muli timur, lampung selatan 
Teknik Geologi Rp10,000,000,- 

9 Nela Agustin Kurnianingsih  
Penguatan ekonomi lokal desa banding melalui inkubator bisnis 

produk pertanian berbasis teknologi 

Perencanaan 

Wilayah dan Kota 
Rp10,000,000,- 

10 Baiq Rindang Aprildahani Edukasi kebencanaan di kawasan wisata krakatau (volcano tours) 
Perencanaan 

Wilayah dan Kota 
Rp10,000,000,- 

11 Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si. 
Penerapan sistem pertanian terpadu pada kelompok “mulia farm” 

di desa negeri sakti kabupaten pesawaran 
Teknik Biosistem Rp10,000,000,- 

12 Madi, S.T., M.T. 
Peningkatan kualitas generator mikrohidro sebagai sumber energi 

listrik di dusun batu saeng, tanggamus 

Teknik Sistem 

Energi 
Rp10,000,000,- 



 

13 Prio Santoso, S.Si., M.Sc.  

Penyuluhan pemanfaatan limbah jerami padi dan cangkang telur 

sebagai pupuk organik pada kelompok tani sumber maju desa 

patoman kecamatan pagelaran, pringsewu 

Kimia Rp7,000,000,- 

14 Sabar, S.Pd., M.Si.  

Pelatihan digital marketing serta edukasi kepada karyawan café 

inspirasi corner dalam rangka meningkatkan softskill karyawan 

di masa pandemik, lampung. 

Instrumentasi dan 

Kontrol 
Rp10,000,000,- 

15 Dyah Ayu Larasati 

Upaya pemberdayaan wanita melalui pembinaan usaha rumah 

tangga sabun cair di kelompok pkk kelurahan teluk betung, kota 

bandar lampung 

Teknologi Industri 

Pertanian 
Rp10,000,000,- 

16 
A Dwi Eva Lestari, S.T., M.Sc. 

(0012048306) 

Visualisasi gedung baru sma negeri 1 terbanggi besar dalam 

format digital 2d dan 3d, kabupaten lampung tengah, provinsi 

lampung 

Arsitektur Rp8,000,000,- 

17 Khoirun Naimah, S.ST., M.Han. 
Pelatihan manajemen operasi pembangkit listrik tenaga 

mikrohidro (pltmh) di desa batu saeng tanggamus lampung 

Teknik Sistem 

Energi 
Rp9,000,000,- 

18 Elvi Armadani, S.T., M.T.  

Perancangan dan pelatihan membuat bisnis model canvas untuk 

peningkatan penjualan bagi usaha mikro, kecil dan menengah 

(umkm) mech archery shop 

Teknik Industri Rp6,500,000,- 

19 Muhammad Iqbal, S.T., MM.  

Penerapan solar cell (pembangkit listrik tenaga surya) untuk 

bahan pembelajaran siswa di sma negeri 1 terusan nunyai, 

kabupaten lampung tengah 

Teknik Industri Rp9,500,000,- 

20 Duwi Hariyanto, S.Si., M.Si.  

Pelatihan perakitan robotik sederhana dalam rangka peningkatan 

soft skill & hard skill terhadap guru sains di sekolah global 

madani, bandar lampung 

Instrumentasi dan 

Kontrol 
Rp10,000,000,- 

21 Ahmad Yudi, S.T., M.T.  Sosialisasi daring metode bim pada pekerjaan teknik sipil Teknik Sipil Rp8,000,000,- 

22 Demi Damayanti 
Pelatihan pembuatan hand sanitizer dan pengenalan perakitan 

wadah hand sanitizer berbasis sensor  di smk yadika pagelaran 
Kimia Rp9,500,000,- 

23 Radot MH Siahaan, S.Pd., M.Si. 

Pelatihan penggunaan desmos sebagai media visual pembelajaran 

matematika pada masa adaptasi kebiasaan baru di smp negeri 1 

jati agung 

Aktuaria Rp6,500,000,- 

24 Dwi Cahyani M.Sc 
Pengolahan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik ramah 

lingkungan untuk tanaman 
Teknik Biosistem Rp9,500,000,- 

25 Nova Anika 
Pemanfaatan biochar tongkol jagung untuk peningkatan 

kesuburan tanah 
Teknik Biosistem Rp10,000,000,- 



 

26 Ilham Marvie, S.T.P., M.Si* 

Penerapan energi ramah lingkungan (pembangkit listrik tenaga 

surya dan panen air hujan) untuk bahan pembelajaran siswa di 

sma tunas mekar indonesia, bandar lampung 

Teknologi Pangan Rp8,000,000,- 

27 Sillak Hasiany 
Sosialisasi pengelolaan sampah tingkat sekolah pada guru smp it 

baitul jannah sebagai upaya menuju sekolah ramah lingkungan 
Teknik Lingkungan Rp7,500,000,- 

28 Andre Febrianto, S.Kom., M.Eng  

Pelatihan pembuatan dan pemanfaatan sistem informasi 

laboratorium (sil) pada uptd balai laboratorium kesehatan 

provinsi lampung 

Teknik Informatika Rp10,000,000,- 

29 Isnaini Rahmadi, S.TP., M.Si.  
Penerapan kemasan aktif dan sekunder pada keripik buah di 

umkm darsa lampung timur 
Teknologi Pangan Rp6,500,000,- 

30 Siti Rahma, S.T., M.T. 
Sosialisasi building information modelling pada pekerjaan teknik 

sipil 
Teknik Sipil Rp10,000,000,- 

31 Tirta Setiawan, M.Si  

Penerapan website e-commerce untuk meningkatkan daya saing 

umkm di jalan z.a. Pagar alam kota bandar lampung dalam 

menghadapi era industri 4.0 dan pandemi covid-19 

Sains Data Rp10,000,000,- 

32 Ilham Marvie, S.T.P., M.Si.  
Pelatihan pengembangan produk olahan susu sapi di sekitar 

mulia farm desa sukabanjar, pesawaran 
Teknologi Pangan Rp5,500,000,- 

33 Dina Fithriyani, S.TP., M.Si  

Pelatihan dan pemberdayaan ukm pempek unyil  way halim 

bandar lampung dalam upaya efisiensi proses produksi, 

peningkatan branding,  serta aplikasi cppb-irt 

Teknologi Pangan Rp6,500,000,- 

34 
M Gilang Indra Mardika, S.T., 

M.T. 

Pemetaan daerah sebaran banjir di hilir tanggul way bulok desa 

sukamara kecamatan bulok kabupaten tanggamus provinsi 

lampung 

Teknik Sipil Rp7,500,000,- 

35 
Ilham Dwi Arirohman, S.T., 

M.Eng. 

Pemanfaatan panel surya sebagai penerangan jalan umum (pju) 

di kampung agrowidya wisata rajabasa jaya 

Teknik Sistem 

Energi 
Rp10,000,000,- 

36 Alam Fathurochman, S.T., M.T.  
Penerapan sistem informasi kampung bandar agung berbasis web 

untuk mereduksi waktu administrasi warga kampung 
Teknik Industri Rp10,000,000,- 

37 Meida Cahyo Untoro 

Sistem pembasmi hama padi untuk mengurangi kerugian 

berbasis internet of thing di kelompok tani bina karya pringsewu, 

lampung. 

Teknik Informatika Rp10,000,000,- 

38 Rudi Setiawan, S.T., M.T. 

Pemanfaatan augmented & virtual reality sebagai media 

pembelajaran alternatif di ar-raihan islamic high school (smp-

sma),  bandar lampung 

Teknik Biomedis Rp7,000,000,- 



 

39 Mugi Praseptiawan, S.T., M.Kom.  

Pelatihan penggunaan website sistem infomasi desa untuk 

menunjang pelayanan administrasi yang efektif di desa taman 

sari 

Teknik Informatika Rp10,000,000,- 

40 Mira Mustika, S.Si., M.Sc.  
Kelas motivasi menuju perguruan tinggi serta pelatihan tes 

potensi skolastik (tps) di smas al huda, jati agung. 
Matematika Rp10,000,000,- 

41 
Fajar Islam Sitanggang, S.Si., 

M.Si. 

Aksi bina kesehatan reproduksi dengan potensi tanaman obat 

keluarga di kelurahan way dadi, bandar lampung 
Biologi Rp6,500,000,- 

42 Dani Al Mahkya, S.Si., M.Si. 
Penerapan sistem integrasi data kependudukan sederhana 

(sidaks) kecamatan kota agung timurn kabupaten tanggamus 
Aktuaria Rp9,500,000,- 

43 Gres Maretta 

Pengenalan dan pembuatan taman obat keluarga (toga) untuk 

mewujudkan kemandirian dalam pengobatan keluarga di desa 

gedung harapan, lampung selatan 

Biologi Rp9,000,000,- 

44 Lathifa Putri Afisna, S.Pd., M.eng. 
Pemanfaatan kotoran sapi menjadi biogas dalam mendukung 

green environment farm pada cv sanjaya group 
Teknik Mesin Rp7,500,000,- 

45 Andi Fitriawati, S.Pd., M.Si.  

Strategi pemanfaatan limbah kulit manggis melalui pelatihan 

pembuatan inovasi keripik kulit manggis dengan digital 

marketing di kecamatan kota agung timur, kabupaten tanggamus, 

lampung 

Aktuaria Rp10,000,000,- 

46 Dr. Winati Nurhayu, S.Si 

Upaya peningkatan kualitas bahasa inggris verbal dan tertulis 

pada murid sekolah dasar desa way hui, kecamatan jati agung, 

lampung selatan 

Biologi Rp10,000,000,- 

47 Dr. I Putu Mahendra, S.Si. 
Pelatihan budidaya nata de coco pada kelompok masyarakat 

bhuana shanti 
Kimia Rp10,000,000,- 

48 Tiara Shofi Edriani, S.Si., M.Si. 
Laman pekon informatif (lampiom) sebagai sarana promosi 

potensi lokal wilayah kota agung timur 
Matematika Rp10,000,000,- 

49 
Alfiah Rizky Diana Putri, S.T., 

M.Eng.  

Pembuatan media pembelajaran 3dimensi dengan 3d printer 

untuk pengenalan sains atmosfer dan keplanetan untuk siswa 

reguler dan tuna netra 

Sains Atmosfer dan 

Keplanetan 
Rp10,000,000,- 

50 
Theo Prastomo Soedarmodjo, S.T., 

M.S.  

Pembuatan peta desa karang anyar untuk pembangunan desa 

yang berkelanjutan 
Teknik Geomatika Rp7,000,000,- 

51 Rizqi Wahyudi, S.TP., M.Sc. 

Pemanfaatan bahan alam (pasir pantai lampung dan arang 

kelapa) sebagai media filter air untuk meningkakan kualitas air 

yang digunakan pengrajin tahu di tanjung bintang 

Teknik Industri Rp8,500,000,- 





 

 

 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN LUARAN HIBAH PENGABDIAN 2021 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : 

NIDN/NIDK  : 

Prodi/Jurusan  : 

Judul Pengabdian : 

Dana yang disetujui : 

 

 

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya : 

1. Bersedia memenuhi luaran wajib Pengabdian di tahun 2021 yaitu: 

a. Accepted Jurnal Pengabdian 

b. Modul bahan ajar 

c. Poster pengabdian sesuai dengan ketentuan pada panduan HIBAH ITERA 2021 

d. Video dengan format MP4 dan resolusi minimal 720p dengan durasi maksimal 15 menit. 

e. Publish di media masa  

2. Bersedia menyelesaikan Pengabdian di tahun 2021 dan hal lainnya yang tercantum di kontrak 

Hibah Pengabdian 2021. 

3. Jika poin-poin diatas tidak dipenuhi, maka saya bersedia mengembalikan dana yang telah 

diterima. 

 

Demikian pernyataan, apabila saya tidak bisa memenuhi kewajiban di atas tanpa sebab yang dapat 

dipertanggungjawabkan, maka saya bersedia mengembalikan dana Pengabdian yang sudah diterima. 

 

 

 

    Lampung Selatan,      Maret 2021 

    Yang membuat pernyataan,  
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    NIDN/NIDK. 
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10.000 


