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Daftar	  Proposal	  PHBD	  Yang	  Lolos	  Proposal	  Lengkap
Tahun	  2014

No Judul	  Proposal Perguruan	  Tinggi	   Organisasi	  Kemahasiswaan
1 Pengolahan	  Glycine	  Max	  Sebagai	  Bahan	  Dasar	  	  Pengentasan	  Kemiskinan	  
(Industri	  Aneka	  Olahan	  Makanan	  Modern	  Berbahan	  Dasar	  Kacang	  

Akademi	  Kebidanan	  Hafshawaty	  Zainul	  Hasan	  
Genggong

Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  Akademi	  
Kebidanan	  Hafshawaty	  Zainul	  Hasan	  
Genggong

2 Meningkatkan	  Kualitas	  Kesehatan	  Masyarakat	  Melalui	  Pemberdayaan	  Pos	  
Kesehatan	  Desa	  Di	  Desa	  Kotasan	  Dusun	  II	  Kecamatan	  Galang

Akademi	  Keperawatan	  Malahayati	  Medan Ikatan	  Mahasiswa	  AKPER	  Malahayati	  (IMAM)	  
Medan

3 Membangun	  kesadaran,	  kepedulian	  masyarakat	  akan	  pentingnya	  lingkungan	  
sehat	  dan	  kesehatan

Akademi	  Keperawatan	  RS	  Dustira Senat	  Mahasiswa	  (SEMA)	  AKPER	  RS.	  Dustira	  
Cimahi

4 Intensifikasi	  Ayam	  Kampung	  dengan	  Penerapan	  Kawin	  Suntik	  dan	  Penetasan	  
Buatan	  dalam	  Upaya	  Pengentasan	  Kemiskinan	  Masyarakat

Akademi	  Peternakan	  Karanganyar Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  (BEM)

5 Rumah	  Bordir	  (Bersatu	  Oentoek	  Rakyat	  Mandiri):	  Konsep	  Pendidikan	  
Vokasional	  Dalam	  Upaya	  Pengentasan	  Kemiskinan	  Di	  Sunan	  Kuning

IKIP	  PGRI	  Semarang BEM	  IKIP	  PGRI	  Semarang

6 Pembentukan	  Kelompok	  Masyarakat	  Energi	  Mandiri	  dengan	  Bio	  Gas	  
Memanfaatkan	  Limbah	  Mendong

Insitut	  Teknologi	  Telkom Himpunan	  Mahasiswa	  Teknik	  Industri	  -‐	  
Universitas	  Telkom

7 Pemanfaatan	  Aliaran	  Sungai	  Untuk	  Pembangkit	  Listrik	  Tenaga	  Mikrohidro	  Bagi	  
Kemaslahatan	  Masyarakat	  Kampung	  Sukamaju

Institut	  Informatika	  Dan	  Bisnis	  Darmajaya Unit	  Kegiatan	  Mahasiswa	  Pencinta	  Alam	  
(UKM	  ARTALA)	  IBI	  Darmajaya,	  Lampung

8 Membuka	  Kembali	  Pintu	  Mata	  Air	  Guna	  Menyejahterakan	  	  Masyarakat	  di	  Desa	  
Songbanyu,	  Gunungkidul

Institut	  Sains	  Dan	  Teknologi	  Akprind Unit	  Kegiatan	  Kerohanian	  Islam	  Jama'ah	  Al-‐
Kautsar	  IST	  AKPRIND	  Yogyakarta

9 Pemberdayaan	  Masyarakat	  Melalui	  Budidaya	  Ikan	  Lele	  Phyton	  di	  Lahan	  Kering	  
dalam	  Upaya	  Meningkatkan	  Pendapatan	  Kelompok	  Mina	  Sae

Institut	  Sains	  Dan	  Teknologi	  Akprind HMTK	  IST	  AKPRIND	  Yogyakarta

10 GEOHUMANISM:	  Pengembangan	  Potensi	  Wisata	  Air	  Situ	  Cisanti,	  Desa	  
Tarumajaya

Institut	  Teknologi	  Bandung HMTG	  "GEA"	  ITB

11 Innovation	  to	  Renovation Institut	  Teknologi	  Bandung Ikatan	  Mahasiswa	  Desain	  Interior	  (IMDI)
12 Perbaikan	  Tataguna	  Lahan	  Hutan	  Desa	  Sumber	  Brantas	  Kec.	  Bumiaji	  Kota	  Batu	  

Melalui	  Pemberdayaan	  KPPDAS	  Hulu	  Brantas
Institut	  Teknologi	  Nasional	  Malang Himpunan	  Mahasiswa	  Teknik	  Pecinta	  Alam	  

(HIMAKPA)
13 Pemanfaatan	  Tenaga	  Matahari	  Sebagai	  Penggerak	  Pompa	  Air	  Irigasi	  Pertanian	  

Di	  Desa	  Larangan
Politeknik	  Indramayu

Robotika	  Politeknik	  Indramayu

14 Budidaya	  Ikan	  Lele	  Dengan	  Teknologi	  Bioflock	  Di	  Desa	  Leuwigede Politeknik	  Indramayu Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  Politeknik	  
Indramayu

15 Membangun	  Dusun	  Tambakan,	  Waleng,	  Wonogiri	  Sebagai	  Penghasil	  Asap	  Cair	  
Melalui	  Budidaya	  Jagung	  Sebagai	  Tanaman	  Kebun	  Rumahan

Politeknik	  Kesehatan	  BHakti	  Mulia Himpunan	  Mahasiswa	  Jurusan	  Farmasi

16 Pemanfaatan	  Limbah	  Sayuran	  Menjadi	  Bahan	  Bakar	  Alternatif	  Biogas	  Dan	  
Pupuk	  Organik/Kompos

Politeknik	  Negeri	  Bandung BEM	  Politeknik	  Negeri	  Bandung

17 Pemanfaatan	  Cahaya	  Matahari	  Sebagai	  Energi	  Alternatif	  Penerangan	  Jalan	  Di	  
Desa	  Monggak

Politeknik	  Negeri	  Batam Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  Politeknik	  Negeri	  
Batam

18 Pemanfaatan	  Limbah	  Kerajinan	  Kayu	  Menjadi	  Briket	  Sebagai	  Upaya	  
Peningkatan	  Taraf	  Hidup	  Masyarakat	  Kasengan	  Kab.Jember

Politeknik	  Negeri	  Jember UKMJ-‐TP	  (Unit	  Kegiatan	  Mahasiswa	  Jurusan	  
Teknologi	  Pertanian)

19 BIMA	  “Biogas	  Mandiri”	  hasil	  pengolahan	  limbah	  cair	  tahu. Politeknik	  Negeri	  Semarang Unit	  Kegiatan	  Mahasiswa	  Pengembangan	  
Pengetahuan	  (UKM	  PP)

20 Pelatihan	  dan	  Pemberdayaan	  desa	  Mattirotasi	  kabupaten	  Maros	  menuju	  Desa	  
Tanggap	  Bencana

Politeknik	  Negeri	  Ujung	  Pandang UKM	  KSR-‐PMI	  Unit	  121	  Politeknik	  Negeri	  
Ujung	  Pandang

21 Jf-‐Gels	  (Junk	  Filter	  With	  Gas-‐Fueled	  Ship)	  Inovasi	  Sebagai	  Teknologi	  
Penyelesaian	  Masalah	  Sampah	  Di	  Laut	  Bagi	  Masyarakat	  Sedati

Politeknik	  Perkapalan	  Negeri	  Surabaya Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  	  Politeknik	  
Perkapalan	  Negeri	  Surabaya

22 Peningkatan	  Pendapatan	  Pengrajin	  Keripik	  Ubi	  Melalui	  Introduksi	  Alat	  Potong	  
Semi	  Otomatis	  	  dan	  Penerapan	  Standar	  GMPs	  Pada	  UMK	  

Politeknik	  Pratama	  Mulia
HMJ	  Teknik	  Mesin	  Politeknik	  Pratama	  Mulia

23 Optimasi	  Lahan	  Pertanian	  Desa	  Nanggung	  Kecamatan	  Kopo	  Kabupaten	  Serang	  
Berbasis	  Konservasi	  Biodiversitas

Sekolah	  Tinggi	  Ilmu	  Ekonomi	  Bina	  Bangsa Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  STIE	  Bina	  Bangsa

24 AKSI	  SIBAT	  PMI	  (	  Aksi	  Kelanjutan	  Sekolah	  Interpretasi	  Siaga	  Bencana	  Berbasis	  
Masyarakat	  Dan	  Pengelolaan	  Mangrove	  Intensif)

Sekolah	  Tinggi	  Ilmu	  Ekonomi	  Mandala KSR	  PMI	  Unit	  STIE	  Mandala	  Jember

25 Optimalisasi	  Pengolahan	  Rumput	  Laut	  di	  Desa	  Baruga	  Kecamatan	  Pajukukang	  
Kabupaten	  Bantaeng

Sekolah	  Tinggi	  Ilmu	  Farmasi	  Makassar Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  Sekolah	  Tinggi	  
Ilmu	  Farmasi	  Makassar

26 Kud	  (Kelompok	  Usaha	  Desa)	  Desa	  Karang	  Baru	  Kecamatan	  Wanasaba	  
Kabupaten	  Lombok	  Timur

Sekolah	  Tinggi	  Ilmu	  Hukum	  Sunan	  Giri	  Malang Sekolah	  Tinggi	  Ilmu	  Hukum	  Sunan	  Giri	  
Malang

27 Kud	  (Kelompok	  Usaha	  Desa)	  Desa	  Karang	  Baru	  Kecamatan	  Wanasaba	  
Kabupaten	  Lombok	  Timur

Sekolah	  Tinggi	  Keguruan	  dan	  Ilmu	  Pendidikan	  
Hamzanwadi,	  Selong	  

Sentral	  Ikatan	  Mahasiswa	  Ilmiah	  Kampus	  
(Simik)	  STKIP	  Hamzanwadi	  Selong

28 Bina	  Remaja	  Putri	  (BRP) Sekolah	  Tinggi	  Keguruan	  dan	  Ilmu	  Pendidikan	  
Hamzanwadi,	  Selong	  

Himpunan	  Mahasiswa	  Program	  Studi	  (HMPS)	  
Pendidikan	  Fisika

29 Pengembangan	  Produk	  Turunan	  Jeruk	  Kasturi	  Dalam	  Upaya	  Peningkatan	  
Pendapatan	  Masyarakat	  Desa	  Susupu	  

Sekolah	  Tinggi	  Pertanian	  Kewirausahaan	  Banau Himpunan	  Mahasiswa	  Program	  Studi	  
Agribisnis

30 Pengembangan	  Produk	  Turunan	  Jeruk	  Kasturi	  Dalam	  Upaya	  Peningkatan	  
Pendapatan	  Masyarakat	  Desa	  Susupu

Sekolah	  Tinggi	  Pertanian	  Kewirausahaan	  Banau Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  (BEM)

31 Revitalisasi	  Usaha	  Budidaya	  Di	  Tambak	  Tradisional	  Plus Sekolah	  Tinggi	  Teknik	  Kelautan	  Balik	  Diwa Ikatan	  Kerukunan	  Mahasiswa
32 Program	  Hibah	  Bina	  Desa	  Untuk	  Masyarakat	  Desa	  Tertinggal	  2014 Sekolah	  Tinggi	  Teknik	  PLN Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  STT-‐PLN
33 Desa	  Binaan	  Berbasis	  Ekonomi	  Kreatif	  Melalui	  Pemanfaatan	  Limbah	  Kulit	  

Pisang	  Sebagai	  Upaya	  Pemberdayaan	  Kaum	  Perempuan	  di	  Desa
STIE	  Islam	  Bumiayu Himpunan	  Mahasiswa	  Manajemen

34 Pengembangan	  Inovasi	  Desa	  Binaan	  Berbasis	  Produk	  Olahan	  Kentang	  Khas	  
Brebes	  Di	  Desa	  Dawuhan	  Kecamatan	  Sirampog	  Kabupaten	  Brebes

STIE	  Islam	  Bumiayu DEWAN	  MAHASISWA	  STIE	  ISLAM	  BUMIAYU

35 Optimalisasi	  Kualitas	  Lingkungan	  Hidup	  dan	  SDM	  yang	  Bermanfaat	  Melalui	  
Budidaya	  TOGA	  (Tanaman	  Obat	  Keluarga)

STIKES	  Karya	  Husada	  Pare	  Kediri UKM	  Study	  Club	  d'BENT	  (The	  Best	  Education	  
of	  Natural	  Technology)

36 Desa	  Tanggap	  Bencana STIKES	  Widya	  Cipta	  Husada Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa
37 Biobriket	  Tandan	  Kosong	  Kelapa	  Sawit	  Dan	  Biogas	  Limbah	  Ternak	  Sebagai	  

Sumber	  Energi	  Alternatif	  Rumah	  Tangga	  Yang	  Berkelanjutan
STIPER	  Agrobisnis	  Perkebunan SENAT	  MAHASISWA	  STIPAP	  MEDAN

38 Pembentukan	  Wirausaha	  Baru	  Bidang	  Industri	  Kreatif	  Berbahan	  Baku	  Limbah	  
Mendong

STISI	  Telkom Himpunan	  Mahasiswa	  Desain	  Produk	  -‐	  
Universitas	  Telkom	  Bandung

39 Pengembangan	  Usaha	  Mandiri	  Warga	  Desa	  Tanjung	  Pangga	  Melalui	  
Pengolahan	  Indrusti	  Bahan	  Limbah	  Kelapa

STKIP	  Baris	  Barantai Unit	  Kegiatan	  Mahasiswa	  Pengabdian	  
Masyarakat	  Sa-‐ijaan

40 Pemanfaatan	  Kelinci,	  Cacing	  dan	  Reaktor	  Biogas	  untuk	  Mengolah	  Limbah	  
Pertanian	  dan	  Gulma	  sbg	  Upaya	  Peningkatan	  Kesejahteraan

STKIP	  Garut Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  (BEM)	  STKIP	  
Garut

41 Meningkatkan	  Income	  Warga	  Desa	  Klampisrejo	  Kabupaten	  Pasuruan	  Melalui	  
Pembudidayaan	  Ragam	  Sayuran	  Organik

STKIP	  PGRI	  Pasuruan UKM	  penalaran

42 Pemberdayaan	  Masyarakat	  Dusun	  Demen	  untuk	  Budidaya	  dan	  Pengolahan	  
Jamur	  Tiram	  demi	  Terwujudnya	  Mushroom	  Village

STMIK	  AKAKOM UKM	  WAMIKA	  STMIK	  AKAKOM	  Yogyakarta

43 Kampung	  Kreatif	  Indonesia STMIK	  Bani	  Saleh Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  STMIK	  Bani	  Saleh	  
Bekasi

44 Desain	  Kemasan	  Kerupuk	  Kulit	  Pada	  	  Desa	  Seganteng	  	  (Besar,	  Sedang,	  Dan	  
Kecil)	  Bentuk	  Produk

STMIK	  Bumi	  Gora Usaha	  Kerupuk	  Kulit

45 Meningkatkan	  Prestasi	  Belajar	  ABK	  Bagi	  Keluarga	  Miskin	  Di	  Desa	  Stiling	  dengan	  
Pembuatan	  Program	  Aplikasi	  Pembelajaran

STMIK	  Lombok BEM	  STMIK	  LOMBOK

46 Budidaya	  Kambing	  Etawa	  &	  Pemanfaatan	  KOHEBING	  (Kotoran	  Hewan	  
Kambing)	  pada	  Dusun	  Sepakat	  Desa	  Sukadadi	  Kecamatan	  Gedong	  Tataan

STMIK	  Teknokrat	  Lampung BEM	  STMIK	  TEKNOKRAT

47 OBAMA	  BATIK	  (Ornamen	  Barongsai	  Semarang	  Bermotif	  Batik	  dan	  Sisik	  Ikan	  
Eksotik)	  Pemanfaatan	  Limbah	  Sisik	  Ikan	  dan	  Kain	  Perca	  Bat

Universitas	  AKI Forum	  Komunikasi	  Islam

48 SSE	  (Semarang	  Social	  Enterprise)	  Ekonomi	  Kreatif	  Berbasis	  Pengembangan	  
Home	  Industri	  Di	  Kampung	  Beruang,	  Gayamsari,	  Semarang.	  	  

Universitas	  AKI UNAKI	  Enterprise	  Forum

49 Pengembangan	  Industri	  Produksi	  Jamur	  Berbasis	  Partisipasi	  Aktif	  Masyarakat	  
Dusun	  Klumpit

Universitas	  Atma	  Jaya	  Yogyakarta Presidium	  Mahasiswa	  Fakultas	  Teknobiologi	  
UAJY

50 Penerapan	  aquaponik	  sebagai	  pengembangan	  budidaya	  ikan	  dan	  produksi	  
sayuran,	  desa	  air	  mesu.	  Bangka

Universitas	  Bangka	  Belitung HIMSAPERI	  (Himpunan	  Mahasiswa	  
Perikanan)

51 Upaya	  Menigkatkan	  Kualitas	  Air	  Bersih	  Di	  Kelurahan	  Beringin	  Raya	  Kec.Muara	  
Bangkahulu	  Provinsi	  Bengkulu	  Dengan	  Metode	  Gravitasi

Universitas	  Bengkulu Himpunan	  Mahasiswa	  Fisika	  (HIMAFI)	  
Universitas	  Bengkulu

52 Peningkatan	  Taraf	  Ekonomi	  Masyarakat	  Pesisir	  di	  Desa	  Talang	  Pauh	  dengan	  
Industri	  Pengolahan	  Limbah	  Kelapa	  secara	  terpadu

Universitas	  Bengkulu Dewan	  Perwakilan	  Mahasiswa	  FP	  KBM	  
Universitas	  Bengkulu	  dan	  Badan	  Eksekutif	  
Mahasiswa	  FP	  Universitas	  Bengkulu

53 “Milk	  Academy	  Program”:	  Peningkatan	  Nilai	  Jual	  Susu	  dengan	  Pengolahan	  
Berbasis	  High	  Pulse	  Technology	  dan	  Pendekatan	  Konsep	  Tech

Universitas	  Brawijaya Himpunan	  Mahasiswa	  Keteknikan	  Pertanian	  
(HIMATETA)

54 “Alat	  Otomatisasi	  Penetas	  Telur	  Penyu	  Sebagai	  Solusi	  Efektif	  Pelestarian	  Penyu	  
Di	  Pantai	  Taman	  Kili-‐Kili	  Desa	  Wonocoyo

Universitas	  Brawijaya
Unit	  Kegiatan	  Mahasiswa	  (Ukm)	  Seni	  Religi

55 Pembangunan	  dan	  Pengembangan	  OKB	  (Omah	  Kreasi	  dan	  Baca)	  Pada	  
Masyarakat	  Desa	  Tlogorejo,	  Kec.	  Pagak,	  Kab.	  Malang

Universitas	  Brawijaya Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa

56 Pemberdayaan	  Masyarakat	  	  Jlegong	  Temanggung	  Melalui	  Program	  
Pemanfaatan	  	  Limbah	  Kotoran	  Sapi	  Menjadi	  Biogas	  Dan	  Budi	  Daya	  Belut

Universitas	  Dian	  Nuswantoro Badan	  Amalan	  Islam	  "Matholiul	  Anwar"

57 Pengembangan	  Teknologi	  Akuakultur	  Biofilter-‐Aquaponic	  sebagai	  upaya	  
mewujudkan	  Rumah	  Tangga	  Tahan	  Pangan

Universitas	  Diponegoro Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  Fakultas	  
Perikanan	  dan	  Ilmu	  Kelautan

58 Pakintelan	  BLUE	  (Bambu	  Lukis	  Ukir	  Ekonomis)	  Dragonfly Universitas	  Diponegoro Bidang	  Pengabdian	  Masyarakat	  BEM	  Fakultas	  
Hukum	  Universitas	  Diponegoro	  



No Judul	  Proposal Perguruan	  Tinggi	   Organisasi	  Kemahasiswaan
59 “Trash	  Bank	  Management”	  Optimalisasi	  sumberdaya	  sampah	  melalui	  	  

pembentukan	  lingkungan	  yang	  bersih	  dan	  sehat	  di	  Desa	  Srondol
Universitas	  Diponegoro Research	  and	  Business	  Universitas	  

Diponegoro
60 Penanggulangan	  Bencana	  Banjir	  melalui	  Konsep	  Zero	  Waste	  Village	  dan	  

Perbaikan	  Lahan	  Resapan	  Air	  Berbasis	  Masyarakat
Universitas	  Djuanda Mahasiswa	  Pencinta	  Alam	  Universitas	  

Djuanda	  Bogor
61 Pemanfaatan	  Pohon	  Pekarangan	  Rumah	  Masyarakat	  Desa	  Mojopetung	  Dukun	  

Gresik	  Dengan	  Budidaya	  CAENIS	  (Canavalia	  Ensiformis/Koroped
Universitas	  Dr	  Soetomo Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa

62 Peningkatan	  pendapatan	  petani	  padi	  melalui	  penggunaan	  pupuk	  organik	  
limbah	  pertanian	  di	  Nagari	  Lubuk	  Pandan

Universitas	  Ekasakti Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  Faperta	  
Universitas	  Ekasakti	  Padang

63 Pengembangan	  Desa	  Banyusoca	  Melalui	  Program	  Ekowisata	  Agroindustri	  
Berbasis	  Ketela	  Rambat

Universitas	  Gadjah	  Mada Keluarga	  Mahasiswa	  Sosial	  Ekonomi	  
Pertanian	  (KMSEP)	  Universitas	  Gadjah	  Mada

64 Pos	  Rehabilitasi	  Hutan	  Dan	  Lahan	  :	  Solusi	  Pengelolaan	  Daerah	  Rawan	  Longsor	  
Untuk	  Kesejahteraan	  Masyarakat	  Gerbosari	  Kulon	  Progoa

Universitas	  Gadjah	  Mada FORESTRY	  STUDY	  CLUB

65 Implementasi	  EAT	  COCOA	  sebagai	  Pengembangan	  Desa	  Wisata	  Pertanian	  
Kakao	  Organik	  di	  Kawasan	  Lereng	  Gunung	  Merapi	  Yogyakarta

Universitas	  Gadjah	  Mada Klinik	  Agromina	  Bahari

66 PEMBERDAYAAN	  KELOMPOK	  TANI	  DESA	  JAMUSAN,	  KEC.	  PRAMBANAN	  
MELALUI	  APLIKASI	  KULTIVAR	  GAMA	  MELON	  UNGGUL

Universitas	  Gadjah	  Mada BEM	  BIOLOGI	  UGM

67 Peningkatan	  Pendapatan	  Penduduk	  Desa	  Lamelay	  Melalui	  Pemanfaatan	  
Limbah	  Ampas	  Sagu	  Untuk	  Agribisnis	  Bawang	  Daun	  Secara	  Organik

Universitas	  Haluoleo Dewan	  Perwakilan	  Mahasiswa	  (DPM)	  
Fakultas	  Pertanian	  Universitas	  Halu	  Oleo

68 Restorasi	  Perekonomian	  Melalui	  Budidaya	  Tanaman	  Manggis	  pada	  lahan	  pasca	  
tanam	  dengan	  memberdayakan	  Masyarakat	  “Job	  	  Searcher”	  

Universitas	  Haluoleo Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  (BEM)

69 Pemberdayaan	  masyarakat	  Desa	  Amonggedo	  Kecamatan	  Amonggedo	  Melalui	  
Pemanfaatan	  Limbah	  Ternak	  menjadi	  Biogas	  dan	  pupuk	  kandang

Universitas	  Haluoleo Dewan	  Perwakilan	  Mahasiswa	  (DPM)

70 Aplikasi	  Model	  Rekayasa	  Squid	  Atractor	  dan	  Artifisial	  Reef	  sebagai	  Lahan	  
Budidaya	  Perairan	  Terbuka	  Jenis	  Cumi-‐Cumi	  (Loligo	  Sp)	  

Universitas	  Hasanudin Fisheries	  Diving	  Club	  (FDC)	  UNHAS

71 Introduksi	  Paket	  Teknologi	  Ramah	  Lingkungan	  pada	  Kelompok	  Petani	  Sayuran	  	  
Guna	  Mengantisipasi	  Dampak	  Anomali	  Iklim

Universitas	  Hasanudin Himpunan	  Mahasiswa	  Perlindungan	  
Tanaman	  Universitas	  Hasanuddin

72 Heritageprenuer	  dengan	  Model	  Desa	  Wisata	  Bantengan	  Solusi	  Mengangkat	  
Kesenian	  Tradisional	  Menjadi	  Kesenian	  Rakyat	  Profitable

Universitas	  Islam	  Malang Lembaga	  Gubernuran	  Mahasiswa	  Fakultas	  
Peternakan

73 Pemberdayaan	  Petani	  &	  Peternak	  Melalui	  Pendekatan	  Integral	  untuk	  
Meningkatkan	  Pendapatan	  Masyarakat	  Desa	  Tegalweru	  Kab.	  Malang

Universitas	  Islam	  Malang UKM	  Koperasi	  Mahasiswa	  UNISMA

74 Pemberdayaan	  Masyarakat	  Perkotaan	  Melalui	  Kegiatan	  Usaha	  Ekonomi	  
Produktif	  Untuk	  Meningkatkan	  Kesejahteraan	  Keluarga	  di	  Desa	  Tu

Universitas	  Islam	  Malang HIMAGRI

75 Optimalisasi	  Potensi	  Lokal	  Dalam	  Pengolahan	  Hasil	  Perikanan	  Melalui	  
Pembinaan	  Suku	  Anak	  Dalam	  (Sad)	  Di	  Desa	  Nyogan	  Kecamatan	  Me

Universitas	  Jambi EXIST

76 Optimalisasi	  Peran	  Masyarakat	  Desa	  Muara	  Jambi	  Kecamatan	  Maro	  Sebo	  
Kabupaten	  Muara	  Jambi	  Dalam	  Pengembangan	  Desa	  Wisata

Universitas	  Jambi BEM	  KBM	  FKIP	  Universitas	  Jambi

77 Sosialisasi	  dan	  Pembangunan	  Jaringan	  Radio	  Pos	  Pantau	  Siap	  Siaga	  dalam	  
Penanggulangan	  Bencana	  Alam

Universitas	  Jember Resimen	  Mahasiswa	  Satuan	  807	  Universitas	  
Jember

78 Peningkatan	  Pendapatan	  Dan	  Kemandirian	  Buruh	  Tani	  Melalui	  Pemberdayaan	  
Usaha	  Ternak	  Ayam	  Arab	  Di	  Desa	  Jatimulyo	  Kecamatan	  Jengg

Universitas	  Jember Himpunan	  Mahasiswa	  Sosial	  Ekonomi	  
Peratnian	  (HIMASETA)	  Universitas	  Jember

79 Tobacco	  Waste	  Intensive	  Treatment	  (TWIT)	  Pada	  Pembuatan	  Pestisida	  Nabati	  
Ramah	  Lingkungan	  Dalam	  Upaya	  Pengentasan	  Kemiskinan

Universitas	  Jember UKM	  Penalaran	  dan	  Penelitian

80 Pemberdayaan	  Masyarakat	  Melalui	  Ternak	  Kambing	  Etawa	  untuk	  
Meningkatkan	  Perekonomian	  Pengemis	  Awe-‐awe	  di	  Wilayah	  Gunung	  Gumitir

Universitas	  Jember HIMAKI	  (Himpunan	  Mahasiswa	  Kimia)

81 Pemanfaatan	  Kopi	  Lengkong	  dengan	  Sistem	  Cluster	  (KINGKONG	  SISTER)	  
Sebagai	  Upaya	  Pemberdayaan	  Potensi	  Lokal	  Guna	  Peningkatan	  Per

Universitas	  Jember Penalaran	  dan	  Penelitian	  Universitas	  Jember

82 Peningkatan	  Produksi	  Kripik	  Jamur	  dan	  Gula	  Kristal	  Organik	  sebagai	  Produk	  
Unggulan	  Ds	  Windujaya	  Kec	  Kedungbanteng	  Kab	  Banyumas

Universitas	  Jenderal	  Soedirman Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  Universitas	  
Jenderal	  Soedirman

83 Optimalisasi	  Lahan	  Pertanian	  Organik	  di	  Desa	  Melung	  Kecamatan	  
Kedungbanteng	  sebagai	  Desa	  Agrowisata	  yang	  Go	  Internasional

Universitas	  Jenderal	  Soedirman Student	  English	  Forum

84 “Bank	  Protani”	  Bank	  Produk	  Pertanian	  Indonesia	  sebagai	  strategi	  baru	  
peningkatan	  kesejahteraan	  petani	  Tradisional	  di	  Desa	  Karan

Universitas	  Jenderal	  Soedirman Himpunan	  Mahasiswa	  Agricultural	  
Engginering

85 Sistem	  Komunikasi	  Internet	  24	  Jam	  Untuk	  Warga	  Dusun	  Pendem	  Bandungan	  
Kabupaten	  Semarang	  	  Berbasis	  Tenaga	  Surya

Universitas	  Katolik	  Soegijapranata,	  Semarang Himpunan	  Mahasiswa	  Jurusan	  Teknik	  Elektro	  
(HMJTE)	  Unika	  Soegijapranata

86 Pengembangan	  Pola	  Agribisnis	  Ternak	  Kambing	  Dengan	  Sistem	  Pertanian	  
Terintegrasi	  di	  desa	  sei.	  bokor	  ke.	  Mataraman	  Kab.	  Banjar

Universitas	  Lambung	  Mangkurat Asrama	  Mahasiswa	  Wasaka	  I

87 Pemberdayaan	  Kelompok	  Tani	  Surya	  Tani	  untuk	  Mengembangkan	  Tanaman	  
Sayuran	  di	  Pekarangan	  sebagai	  Pendukung	  Prog.Ketahanan	  Pangan

Universitas	  Lambung	  Mangkurat HIMPUNAN	  Mahasiswa	  Agroteknologi	  
(HIMAGROTEK)

88 OPTIMALISASI	  LAHAN	  PEKARANGAN	  DI	  DESA	  GEDUNG	  GUMANTI	  UNTUK	  
MEWUJUDKAN	  DESA	  MAPAN	  (MANDIRI	  PANGAN)

Universitas	  Lampung Unit	  Kegiatan	  Mahasiswa	  Tingkat	  Fakultas	  
Lembaga	  Studi	  Mahasiswa	  Pertanian	  (UKMF	  
LS-‐MATA)

89 Bina	  Desa	  Berbasis	  Kerjasama	  Mahasiswa	  dengan	  Masyarakat	  untuk	  
Membangun	  Instalasi	  Biodigester	  Menuju	  Desa	  Mandiri	  Energi

Universitas	  Lampung Himpunan	  Mahasiswa	  Peternakan	  Fakultas	  
Pertanian	  Universitas	  Lampung

90 optimalisasi	  penggunaan	  lahan	  dengan	  teknologi	  ramah	  lingkungan	  untuk	  
peningkatan	  perekonomian	  masyarakat	  desa	  lembuak

Universitas	  Mataram Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  Fakultas	  
Keguruan	  Dan	  Ilmu	  Pendidikan	  Universitas	  
Mataram

91 "Kampung	  Singkong"	  Sebagai	  Role	  Model	  Pengembangan	  Agrowisata	  Berbasis	  
Pangan	  Lokal	  Desa	  Bagelen	  Kecamatan	  Bagelen	  Kabupaten	  Pu

Universitas	  Mercu	  Buana	  Yogyakarta Himpunan	  Mahasiswa	  Program	  Studi	  
Akuntansi

92 Pemanfaatan	  Lahan	  Kosong	  Dengan	  Tanaman	  Pangan	  Lokal	  	  Umbi	  Garut	  Untuk	  
Meningkatkan	  Kesejahteraan	  Masyarakat	  	  Desa	  Sendangsari

Universitas	  Mercu	  Buana	  Yogyakarta Himpunan	  Mahasiswa	  Teknologi	  Hasil	  
Pertanian	  (HIMATEPA)

93 Pemanfaatan	  Bantaran	  Sungai	  Menuju	  Swasembada	  (Toga)	  Jahe	  Di	  Kadekrowo	  
Kelurahan	  Gilangharjo	  Kecamatan	  Pandak	  Kabupaten	  Bantul

Universitas	  Mercu	  Buana	  Yogyakarta Himpunan	  Mahasiswa	  Progam	  Studi	  
Agroteknologi

94 Peningkatan	  Pendapatan	  Petani	  Melalui	  Budidaya	  Umbi	  Gadung	  dibawah	  
Tegakan	  Karet	  dan	  Pemanfaatannya	  sebagai	  Pangan	  Alternatif

Universitas	  Muhammadiyah	  Bengkulu HIMA	  PETERNAKAN

95 TEKNOLOGI	  PEMBUATAN	  TEPUNG	  SAGU	  KERING	  SEBAGAI	  UPAYA	  
PEMENUHAN	  DIVERSIFIKASI	  DAN	  KETAHANAN	  PANGAN

Universitas	  Muhammadiyah	  Kendari HIMPUNAN	  MAHASISWA	  PROGRAM	  STUDI	  
AGRIBISNIS	  (HIMAGRIB)

96 Rekayasa	  Ekosistem	  Terumbu	  Karang	  Buatan	  di	  Desa	  Tanjung	  Tiram	  Melalui	  
Pembuatan	  Apartemen	  Ikan

Universitas	  Muhammadiyah	  Kendari BADAN	  EKSEKUTIF	  MAHASISWA	  (BEM)	  
FAKULTAS	  PERIKANAN	  DAN	  ILMU	  KELAUTAN

97 Desa	  Binaan	  Berbasis	  Peningkatan	  Prekonomian	  Masyarakat	  Melalui	  
Peternakan	  Kambing	  Etawa	  Secara	  Intensif	  Desa	  Braja	  Luhur

Universitas	  Muhammadiyah	  Metro KSR-‐PMI	  Unit	  Universitas	  Muhammadiyah	  
Metro

98 Energi	  Alternatif	  Berbahan	  Dasar	  Feses	  Ternak	  Perah	  di	  Kabupaten	  Enrekang Universitas	  Muhammadiyah	  Pare-‐pare Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  Fakultas	  
Pertanian,	  Peternakan	  dan	  Perikanan

99 UPAYA	  MENINGKATKAN	  MUTU	  PANGAN	  HEWAN	  TERNAK	  SAAT	  MUSIM	  
KEMARAU	  DENGAN	  CARA	  FERMENTASI	  JERAMI	  DI	  DESA	  PRIGELAN

Universitas	  Muhammadiyah	  Sidoarjo HIMPUNAN	  MAHASISWA	  PENDIDIKAN	  FISIKA

100 Eko	  Wisata	  Bahari	  Berbasis	  Ekonomi	  Kreatif	  di	  Desa	  Kalanganyar	  Sedati	  
Sidoarjo	  menuju	  Sustainibility	  Development

Universitas	  Muhammadiyah	  Sidoarjo Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  Fakultas	  Ilmu	  
Sosial	  dan	  Ilmu	  Politik	  Universitas	  
Muhammadiyah	  Sidoarjo

101 Pemberdayaan	  Masyarakat	  Berbasis	  POSDAYA	  Melalui	  Pertanian	  Jamur	  
Terpadu

Universitas	  Muhammadiyah	  Sukabumi Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  Fakultas	  
Pertanian	  Universitas	  Muhammadiyah	  
Sukabumi

102 Pengembangan	  Kegiatan	  Ekonomi	  Buruh	  Tani	  Melalui	  Pos	  Pemberdayaan	  
Keluarga	  (Posdaya)	  Di	  Desa	  Curug	  Kembar

Universitas	  Muhammadiyah	  Sukabumi Himpunan	  Mahasiswa	  Program	  Studi	  
Manajemen	  Sumberdaya	  Perairan	  (MSP)

103 Pemberdayaan	  Mantan	  PSK	  Berbasis	  Rumah	  Kreatifitas;	  Upaya	  Merubah	  
Tempat	  Lokalisasi	  di	  Kota	  Surabaya	  Menjadi	  Kampung	  kreatif

Universitas	  Muhammadiyah	  Surabaya Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  Fakultas	  
Keguruan	  dan	  Ilmu	  Pendidikan

104 Pemberdayaan	  Anak	  Berkebutuhan	  Khusus	  Melalui	  Industri	  Kreatif	  (Kerajinan	  
Tangan	  Sebagai	  Mata	  Pencaharian)

Universitas	  Muhammadiyah	  Yogyakarta BEM	  FISIPOL	  UMY

105 Pemberdayaan	  Potensi	  Daerah	  Melalui	  Pengembangan	  Model	  Wisata	  Desa	  
Kriya	  Hargorejo	  Kokap	  Kulonprogo

Universitas	  Muhammadiyah	  Yogyakarta Ikatan	  Mahasiswa	  Muhammadiyah	  (IMM)	  
Komisariat	  FE	  UMY

106 PEMBERDAYAAN	  MASYARAKAT,	  KEBUDAYAAN	  DAN	  PENDIDIKAN	  DI	  DUSUN	  
MANGIR,	  SENDANGSARI,	  PAJANGAN,	  BANTUL

Universitas	  Muhammadiyah	  Yogyakarta UKM	  PRAMUKA

107 OPTIMALISASI	  POTENSI	  DESA	  WISATA	  BADRAN	  MELALUI	  ECOTOURISM	  DAN	  
EDUKASI	  UNTUK	  MENINGKATKAN	  KESEJAHTERAAN	  MASYARAKAT

Universitas	  Muhammadiyah	  Yogyakarta HIMPUNAN	  MAHASISWA	  AKUNTANSI	  
UNIVERSITAS	  MUHAMMADIYAH	  
YOGYAKARTA	  (	  HIMA	  FE	  UMY	  )

108 PENGEMBANGAN	  POTENSI	  PARIWISATA	  KAMPUNG	  SANTAN	  MELALUI	  
PEMANFAATAN	  TEKNOLOGI	  INFORMASI,	  	  PERBAIKAN	  TATA	  KELOLA	  DAN	  
KEUANGAN

Universitas	  Muhammadiyah	  Yogyakarta HIMA	  (Himpunan	  Mahasiswa	  Akuntansi)

109 Peningkatan	  Kesejahteraan	  Melalui	  Budidaya	  Ikan	  Patin	  Dengan	  Pemasaran	  
Warung	  	  Mini	  Sebagai	  Usaha	  Mandiri	  Masyarakat	  Ds	  Tamanan

Universitas	  Muhammadiyah	  Yogyakarta Ikatan	  Mahasiswa	  Muhammadiyah	  (IMM)

110 DESA	  BINAAN	  BERBASIS	  EKONOMI	  KREATIF	  PENGEMBANGAN	  PAKAN	  IKAN	  
DARI	  BAHAN	  LIMBAH	  ROTI	  DI	  	  DESA	  BUGO,	  KECAMATAN	  WELAHAN,	  JEPARA

Universitas	  Muria	  Kudus BADAN	  EKSEKUTIF	  MAHASISWA	  FAKULTAS	  
TEKNIK

111 MENGEMBANGKAN	  POTENSI	  PERTANIAN	  DESA	  BERBASIS	  GREENHOUSE	  
SEBAGAI	  SOLUSI	  PEMENUHAN	  KEBUTUHAN	  SAYUR-‐SAYURAN	  DALAM	  NEGERI	  
DI	  DESA

Universitas	  Muria	  Kudus FORUM	  MAHASISWA	  ISLAM	  (FORMI)	  UMK

112 BUDIDAYA	  IKAN	  LELE	  DI	  KOLAM	  TERPAL	  DI	  DESA	  PAYU	  KAB.	  GORONTALO Universitas	  Negeri	  Gorontalo UKM	  PRAMUKA



No Judul	  Proposal Perguruan	  Tinggi	   Organisasi	  Kemahasiswaan
113 Peningkatan	  Kesejahteraan	  Masyarakat	  Desa	  Benteng	  Kec.	  Camba	  Melalui	  

Usaha	  Produksi	  Minyak	  Kemiri	  sebagai	  Produk	  Unggulan
Universitas	  Negeri	  Makassar Lembaga	  Penelitian	  Mahasiswa	  Penalaran	  

Universitas	  Negeri	  Makassar	  (LPM	  Penalaran	  
UNM)

114 Penerapan	  Rancang	  Bangun	  Alat	  Pengasapan	  Ikan	  Untuk	  Membantu	  Kelompok	  
Nelayan	  di	  Desa	  Pantai	  Cermin	  Kanan	  Kec.	  Pantai	  Cermin

Universitas	  Negeri	  Medan UKMI	  (Unit	  Kegiatan	  Mahasiswa	  Islam)	  Ar-‐
Rahman	  UNIMED

115 Pengolahan	  Sampah	  Plastik	  menjadi	  Bijih	  Plastik	  dalam	  Upaya	  Pemberdayaan	  
Ibu	  Rumah	  Tangga	  di	  Kelurahan	  Belawan	  Sicanang

Universitas	  Negeri	  Medan Unit	  Kegiatan	  Mahasiswa	  Kristen	  Protestan	  
(UKMKP)	  UNIMED

116 “POCI	  (Pupuk	  Organik	  CaIr)”	  Pengolahan	  Kotoran	  Kambing	  Menjadi	  Pupuk	  Cair	  
Untuk	  Memenuhi	  Kebutuhan	  Pertanian	  Masyarakat	  Desa

Universitas	  Negeri	  Medan Himpunan	  Mahasiswa	  Jurusan	  Bahasa	  dan	  
Sastra	  Indonesia	  (HMJ	  BASASTRASIA)

117 Penerapan	  Teknologi	  Tepat	  Guna	  dalam	  Menghadapi	  Permasalahan	  Air	  Bersih	  
di	  Desa	  Wonosari

Universitas	  Negeri	  Medan Himpunan	  Mahasiswa	  Jurusan	  Kimia	  
UNIMED

118 Pembinaan	  Petani	  Tambak	  Dalam	  Penyediaan	  Pakan	  Mandiri	  Di	  Desa	  Sangga	  
Lima	  Kabupaten	  Langkat	  Sumatera	  Utara

Universitas	  Negeri	  Medan Himpunan	  Mahasiswa	  Jurusan	  Biologi

119 Pembinaan	  Kreativitas	  Wanita	  Desa	  Suka	  Maju,	  Kecamatan	  Binjai	  Barat	  
Melalui	  Pengolahan	  Sirup	  Rambutan	  dan	  Manisan	  Rambutan

Universitas	  Negeri	  Medan Senat	  Mahasiswa	  Fakultas	  Ekonomi	  UNIMED

120 Pemberdayaan	  Pemuda	  Lokal	  Sebagai	  Pilar	  Pembangunan	  Desa	  Secara	  
Terarah,	  Produktif	  dan	  Lestari

Universitas	  Negeri	  Medan MAPALA	  UNIMED

121 Bermain	  Sambil	  Belajar	  di	  Rumah	  Billingual	  dengan	  Metode	  Psikolinguistik Universitas	  Negeri	  Padang HIMA	  PRODI	  Psikologi	  UNP
122 HIMMASTA	  FMIPA	  UNIVERSITAS	  NEGERI	  PAPUA	   Universitas	  Negeri	  Papua HIMMASTA	  FMIPA	  UNIVERSITAS	  NEGERI	  

PAPUA
123 Bina	  Bakti	  Masyarakat	  (BBM)	  Dukuh	  Persen,	  Kelurahan	  Sekaran,	  Kecamatan	  

Gunungpati,	  Semarang	  Tahun	  2014	  KSR	  PMI	  UNIT	  UNNES
Universitas	  Negeri	  Semarang UKM	  KSR	  PMI	  Unit	  Universitas	  Negeri	  

Semarang
124 	  GRIYA	  SALAK:	  RUMAH	  INDUSTRI	  KREATIF	  PENGOLAHAN	  BUAH,	  KULIT,	  DAN	  

BIJI	  SALAK	  UNTUK	  MENINGKATKAN	  PENDAPATAN	  MASYARAKAT	  DI	  DUSUN
Universitas	  Negeri	  Yogyakarta Unit	  Kegiatan	  Mahasiswa	  Penelitian	  

Universitas	  Negeri	  Yogyakarta
125 Penyuluhan	  Eduekowisata	  Gua	  dan	  Produksi	  Nata	  De	  Ipomoea	  untuk	  

Meningkatkan	  Nilai	  Guna	  Wisata	  Gua	  dan	  Nilai	  Ekonomis	  Hasil	  Pane
Universitas	  Negeri	  Yogyakarta KELOMPOK	  STUDI	  BIOSPELEOLOGI	  HIMABIO	  

UNY
126 PENGEMBANGAN	  OBJEK	  WISATA	  OUTBOUND	  EDUKATIF	  (BONEK)	  SEBAGAI	  

UPAYA	  PEMBERDAYAAN	  MASYARAKAT	  DUSUN	  BLUBUK,	  PENGASIH,	  KULON	  
PROGO

Universitas	  Negeri	  Yogyakarta Himpunan	  Mahasiswa	  Pendidikan	  Luar	  
Sekolah	  FIP	  UNY

127 Pemberdayaan	  Perempuan	  dengan“	  KUBUR	  (Kikir	  Ukir	  Batu	  Kapur	  )”	  untuk	  
Meningkatkan	  Ekonomi	  Masyarakat	  di	  Padukuhan	  Duwet	  Rejo,	  D

Universitas	  Negeri	  Yogyakarta IMADIKLUS	  INDONESIA

128 Upaya	  Pengembangan	  Desa	  Triharjo,	  Kecamatan	  Sleman,	  Sleman,	  Daerah	  
Istimewa	  Yogyakarta	  menjadi	  Desa	  Wisata	  Berbasis	  Kesenian	  Ke

Universitas	  Negeri	  Yogyakarta UKM	  Fakultas	  Research	  and	  Learning	  
Community

129 Swasembada	  Pakan	  Ternak	  Desa	  Karangwangi	  Kabupaten	  Garut Universitas	  Padjadjaran Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  Fakultas	  
Peternakan	  Universitas	  Padjadjaran

130 Pelatihan	  Pembuatan	  Tepung	  Dengan	  Memanfaatkan	  	  Limbah	  Kulit	  Buah	  
Pisang	  Di	  Desa	  Pasir	  Utama	  Kabupaten	  Rokan	  Hulu.	  

Universitas	  Pasir	  Pangaraian Hima	  Bio

131 Pemanfaatan	  Teknologi	  Sederhana	  dan	  	  Ramah	  Lingkungan	  Untuk	  Mengurangi	  
Pemakaian	  Obat	  Nyamuk	  Bakar	  Pada	  	  Masyarakat	  Desa	  Rambah

Universitas	  Pasir	  Pangaraian Himpunan	  Mahasiswa	  Mesin	  (HMM)	  
Universitas	  Pasir	  Pangaraian

132 Pemanfaatan	  Pelepah	  Kelapa	  Sawit	  untuk	  Pakan	  Ternak	  dalam	  Usaha	  
Peningkatan	  Pendapatan	  Petani

Universitas	  Pasir	  Pangaraian Himpunan	  Mahasiswa	  Teknik	  Sipil	  (HMTS)

133 Pembuatan	  Pembangkit	  Listrik	  Tenaga	  Uap	  (PLTU)	  Skala	  Kecil	  di	  Desa	  Mahato,	  
Kecamatan	  Tambusai	  Utara,	  Kabupaten	  Rokan	  Hulu,	  Riau

Universitas	  Pasir	  Pangaraian Himpunan	  Mahasiswa	  Teknik	  Mesin	  
Universitas	  Pasir	  Pengaraian

134 SUMUR	  RESAPAN	  SEBAGAI	  	  SOLUSI	  ALTERNATIF	  DALAM	  MEMINIMALISIR	  
BANJIR	  DAN	  KEKERINGAN	  DI	  KECAMATAN	  KEPENUHAN	  KABUPATEN	  ROKAN	  
HULU

Universitas	  Pasir	  Pangaraian BADAN	  LEGISLATIF	  MAHASISWA	  (BLM)	  
FAKULTAS	  TEKNIK

135 PEMBERDAYAAN	  KELOMPOK	  PETANI	  MISKIN-‐SALAK	  	  DALAM	  
MENGEMBANGKAN	  KAWASAN	  AGRO-‐WISATA	  SALAK	  	  DI	  DESA	  SIBETAN,	  
KARANGASEM	  

Universitas	  Pendidikan	  Ganesha UNIT	  KEGIATAN	  MAHASISWA	  (UKM)	  BRIDGE	  
UNIVERSITAS	  PENDIDIKAN	  GANESHA

136 PENGEMBANGAN	  POTENSI	  WISATA	  AGROTOURISM	  DI	  KAWASAN	  WISATA	  “	  
AIR	  TERJUN	  CAMPUHAN”	  DESA	  GITGIT	  KABUPATEN	  BULELENG

Universitas	  Pendidikan	  Ganesha HIMPUNAN	  MAHASISWA	  JURUSAN	  
PENDIDIKAN	  MATEMATIKA

137 BESCAM	  SENI	  KRIYA	  PERNIK-‐PERNIK	  HIASAN	  IBU-‐IBU	  MUDA	  ISOLA	  (ISOLA	  
MOTH	  ART)	  DAN	  BELAJAR	  AL-‐QUR'AN	  MENUJU	  KEMANDIRIAN	  KELUARGA

Universitas	  Pendidikan	  Indonesia UKM	  BAQI	  UPI

138 Sentra	  Obat	  Herbal	  Daun	  Kelor	  Tampomas	  sebagai	  Usaha	  Mandiri	  Pos	  
Pemberdayaan	  Keluarga	  (POSDAYA)	  Tampomas	  Hijau	  Desa	  Licin	  

Universitas	  Pendidikan	  Indonesia UKM	  LEPPIM	  UPI	  

139 USAHA	  PEMBIBITAN	  TANAMAN	  KEBUN	  DAN	  PENGOLAHAN	  LIMBAH	  TERNAK	  
DALAM	  MENINGKATKAN	  PRODUKTIVITAS	  SEBGAI	  UPAYA	  MENGURANGI	  
KEMISKINAN

UNIVERSITAS	  PGRI	  YOGYAKARTA BEM	  UNIVERSITAS	  PGRI	  YOGYAKARTA

140 Rumah	  Wirausaha	  Pengolahan	  Sampah	  Menjadi	  Energi	  Biomassa	  Sebagai	  
Pemberdayaan	  Masyarakat	  di	  Desa	  Bangun	  Jiwa,	  Kasihan,	  Bantul

UNIVERSITAS	  PROKLAMASI	  	  45 Himpunan	  Mahasiswa	  Administrasi	  Negara

141 Pemanfaatan	  Otomatisasi	  Sensor	  Nutrisi	  Tanah	  Untuk	  Meningkatkan	  Produksi	  
Sayuran	  Ekspor	  di	  Desa	  Delima	  dan	  Kartama	  Pekanbaru

Universitas	  Riau Universitas	  Riau

142 Pemanfaatan	  Waduk	  Untuk	  Meningkatkan	  Kesejakteraan	  Warga	  di	  Desa	  
Baleharjo	  Kecamatan	  Sukodono	  Kabupaten	  Sragen

Universitas	  Sahid	  Surakarta BADAN	  EKSEKUTIF	  MAHASIWA(BEM)	  USAHID

143 Teknologi	  Lampu	  Gas	  dan	  Pengumpul	  Ikan	  Buatan	  dari	  Limbah	  Bangunan	  
Reklamasi	  bagi	  Nelayan	  Korban	  Banjir	  Kelurahan	  Sario	  Manado

Universitas	  Sam	  Ratulangi Senat	  Mahasiswa	  Fakultas	  Perikanan	  dan	  
Ilmu	  Kelautan

144 PEMBERDAYAAN	  MAJELIS	  TA'LIM	  AL-‐MUJAHIDIN	  MELALUI	  PELATIHAN	  
PENGOLAHAN	  RUMPUT	  LAUTALTERNATIF	  PENGENTASAN	  KEMISKINAN

Universitas	  Sawerigading	  Makassar MAJELIS	  PERMUSYAWARATAN	  MAHASISWA	  
UNIVERSITAS	  SAWERIGADING	  MAKASSAR

145 Pemberdayaan	  Masyarakat	  Desa	  Wonoharjo	  Melalui	  Optimalisasi	  Penguatan	  
Gapoktan	  Dalam	  Meningkatkan	  Pendapatan	  Masyarakat

Universitas	  Sebelas	  Maret Himpunan	  Mahasiswa	  Penyuluhan	  dan	  
Komunikasi	  Pertanian	  Fakultas	  Pertanian	  
Universitas	  Sebelas	  Maret

146 PRODUKSI	  ARANG	  AKTIF	  DAN	  BRIKET	  DENGAN	  MEMAMFAATKAN	  LIMBAH	  
KAYU	  LAMTORO	  (PETAI	  CINA)	  DI	  PULAU	  NASI	  PROPINSI	  ACEH

Universitas	  Serambi	  Mekkah HIMPUNAN	  MAHASISWA	  TEKNIK	  KIMIA	  
UNIVERSITAS	  SERAMBI	  MEKKAH	  (HIMTEKI	  
USM)

147 PERBAIKAN	  KESEJAHTERAAN	  KELUARGA	  MELALUI	  PERBAHARUAN	  LIMBAH	  
SAMPAH	  RUMAH	  TANGGA	  DAN	  PEMANFAATAN	  LAHAN	  PEKARANGAN	  OLEH	  
KELOMPOK	  

Universitas	  Singaperbangsa	  Karawang BADAN	  EKSEKUTIF	  MAHASISWA	  FAKULTAS	  
PERTANIAN	  UNSIKA

148 Optimalisasi	  Kotoran	  Sapi	  Menjadi	  Biogas	  Kelompok	  Usaha	  Tani	  	  Tanjung	  Aur	  
Berseri	  Di	  Desa	  Tanjung	  Aur	  Kecamatan	  Jejawi	  Kabupate

Universitas	  Sriwijaya Ikatan	  Mahasiswa	  Teknik	  Kimia	  (IMATEK)	  KM	  
FT	  UNSRI

149 Metode	  Pemberdayaan	  Masyarakat	  Melalui	  Pendekatan	  Promotif	  dan	  
Preventif	  untuk	  Meningkatkan	  Status	  KesMas	  di	  Tanjung	  Pering

Universitas	  Sriwijaya BEM	  KM	  FKM	  UNSRI	  (Badan	  Eksekutif	  
Mahasiswa	  Keluarga	  Mahasiswa	  Fakultas	  
Kesehatan	  Masyarakat	  Universitas	  Sriwijaya)

150 Pengentasan	  Kemiskinan	  Melalui	  Peningkatan	  Keterampilan	  Perempuan	  
Berbasis	  Potensi	  Alam	  Lokal	  Di	  Desa	  Bogak	  Kabupaten	  Batubara	  

Universitas	  Sumatera	  Utara IMASI

151 Kampung	  Rencong	  sebagai	  Upaya	  Pengembangan	  Destinasi	  Wisata	  Baru	  dan	  
Pengentasan	  Kemiskinan	  di	  Kabupaten	  Aceh	  Besar

Universitas	  Syiah	  Kuala Badan	  Eksekutif	  Mahasiswa	  (BEM)	  
Universitas	  Syiah	  Kuala

152 SIAGA	  BENCANA	  BERBASIS	  MASYARAKAT	  DI	  GAMPONG	  LAMTEUBA	  DROE	  
KECAMATAN	  SEULIMUM	  KABUPATEN	  ACEH	  BESAR

Universitas	  Syiah	  Kuala KSR	  PMI	  UNIT	  01	  UNIERSITAS	  SYIAH	  KUALA

153 PENDAMPINGAN	  MASYARAKAT	  DALAM	  PENGEMBANGAN	  RUMAH	  PANGAN	  
LESTARI	  	  UNTUK	  MENJAMIN	  KETERSEDIAAN	  PANGAN

Universitas	  Tadulako UKM	  ELSAM	  UNIVERSITAS	  TADULAKO

154 Memberdayakan	  Masyarakat	  Melalui	  Pemamfaatan	  Jamur	  Tiram	  Guna	  
Meningkatkan	  Pendapatan	  

Universitas	  Tamansiswa Mahasiswa	  Pendamping	  Posdaya	  (MPP)

155 Upaya	  Peningkatan	  dan	  Pemberdayaan	  Masyarakat	  melalui	  Konservasi	  
Ekosistem	  Mangrove	  dan	  Pembuatan	  Apartemen	  Ikan	  di	  Desa	  Sui.Ku

Universitas	  Tanjungpura Al-‐Istiqomah	  Fakultas	  Teknik	  Untan

156 Agrowisata	  Gua	  Kidang	  Kencana	  Desa	  Purwosari	  -‐	  Kulon	  Progo Universitas	  Teknologi	  Yogyakarta Resimen	  Mahasiswa	  (MENWA)
157 Pemberdayaan	  Wanita	  Tani	  melalui	  Wirausahatani	  Bibit	  Manggis	  Sambung	  

Pucuk,	  Buah	  Lokal	  Unggul	  Nasional	  Potensi	  Desa	  Kaliboto
Universitas	  Tidar	  Magelang BEM	  KM	  UNIVERSITAS	  TIDAR	  MAGELANG

158 Pemberdayaan	  Kelompok	  Masyarakat	  Dalam	  Mengkemas	  Paket	  Wisata	  
Tracking	  dan	  Cycling	  di	  Desa	  Ban	  Kecamatan	  Kubu,	  Karangasem

Universitas	  Udayana UNIT	  KEGIATAN	  MAHASISWA	  (UKM)	  
MAHASISWA	  PENCINTA	  ALAM	  (MAPALA)	  
WANAPRASTHA	  DHARMA

159 Pemberdayaan	  Perempuan	  melalui	  Gerakan	  Ayo	  Menanam	  Sayuran	  Organik	  
Sistem	  Vertikultur	  dengan	  Memanfaatkan	  Limbah	  Rumah	  Tangga	  P

UNIVERSITAS	  WAHID	  HASYIM BEM	  Fakultas	  Pertanian	  Universitas	  Wahid	  
Hasyim	  Semarang

160 Pendirian	  Industri	  Batako	  Guna	  Meningkatkan	  Pendapatan	  Penambang	  Pasir	  
dan	  Bruh	  Tani

Universitas	  Widya	  Gama Himpunan	  Mahasiswa	  Teknik	  Sipil	  
Universitas	  Widyagama	  Malang

161 Pembangunan	  Fasilitas	  Sosial	  di	  Daerah	  Pedesaan	  dengan	  Meggunakan	  Bahan	  
Bangunan	  Ramah	  Lingkungan	  

Institut	  Teknologi	  Bandung Ikatan	  Mahasiswa	  Arsitektur	  Gunadharma	  
ITB

162 Pemberdayaan	  Masyarkat	  melaui	  Program	  Gerakan	  Anti	  Sakit	  di	  Desa	  
Pasangrahan,	  Kecamatan	  Tegalweru,	  Kabupaten	  Purwakarta	  Jawa	  Barat

Universitas	  Indonesia Himpunan	  Mahasiswa	  Sosiologi	  UI

Jakarta,	  28	  Mei	  2014
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