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RINGKASAN

Melaksanakan Kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik di
dalam salah satu upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai pelaksanaan
salah satu tridarma perguruan tinggi salah satunya pengabdian ini adalah suatu
upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar supaya terlaksananya Tridarma
Perguruan Tinggi untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan teknologi
kepada masyarakat.
Berdasarkan hal ini, kami mengajukan usulan kegiatan Pengabdian di
Masyarakat di kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir dengan tujuan pengabdian
ini adalah memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memiliki
pemahaman

tentang

“PENDAMPINGAN

IBU

HAMIL

DALAM

PENCEGAHAN ANEMIA DEFISIENSI BESI (ADB) DAN KEK DI KELAS
PRENATAL”
Kehamilan memberikan perubahan yang besar terhadap tubuh seorang ibu
hamil.Salah satu perubahan yang besar yaitu pada sistem hematologi.Ibu hamil
sering kali mengalami anemia selama masa kehamilan. Anemia fi siologis
merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyebut penurunan kadar
hemoglobin (Hb) yang terjadi selama kehamilan normal. Volume plasma darah
meningkat sekitar 1250 ml (atau 45%) di atas normal pada akhir gestasi dan
walaupun massa eritrosit sendiri meningkat sekitar 25%, ini tetap mengarah pada
penurunan konsentrasi Hb

iii

PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat ini yang berjudul PENDAMPINGAN IBU
HAMIL DALAM PENCEGAHAN ANEMIA DEFISIENSI BESI (ADB) DAN
KEK DI KELAS PRENATAL”tahun 2018
dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa kendala apapun. Kegiatan ini
tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan bantuan dari
pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami
ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :
1. Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M.kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah
Palembang
2. Dewi Rury Ariandari, S.Kep., Ners. M.N.S selaku Ka. Lembaga Pengabdian
kepada Masyarakat
3. Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan
4. Seluruh warga masyarakat di kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir Semua
pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada
Masyarakat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat
bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

Palembang,

Desember 2018

Ketua Pelaksana,

Anur rohmin, SST., MKM
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Analisis Situasi
Kehamilan memberikan perubahan yang besar terhadap tubuh seorang ibu
hamil.Salah satu perubahan yang besar yaitu pada sistem hematologi.Ibu hamil
sering kali mengalami anemia selama masa kehamilan. Anemia fi siologis
merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyebut penurunan kadar
hemoglobin (Hb) yang terjadi selama kehamilan normal. Volume plasma darah
meningkat sekitar 1250 ml (atau 45%) di atas normal pada akhir gestasi dan
walaupun massa eritrosit sendiri meningkat sekitar 25%, ini tetap mengarah pada
penurunan konsentrasi Hb (Sarwono, 2007).
Tingginya AKI terjadi salah satunya karena anemia dalam kehamilan.Ibu
hamil dan balita merupakan kelompok rawan terhadap masalah kesehatan dan
kekurangan gizi. Masalah itu antara lain Anemia Defisiensi Besi (ADB) dan
Kekurangan Energi Kronis (KEK). Anemia dan KEK pada ibu hamil
meningkatkan risiko terjadinya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), kelahiran
prematur, kematian ibu dan bayi dan stunting (anak pendek) Pertumbuhan dan
perkembangan janin pada ibu dengan anemia dan KEK tidak akan optimal dan
dapat menyebabkan IUGR (Intra Uterine Growth Retardation) dan BBLR.
Apabila tidak ada perbaikan terjadinya IUGR dan BBLR, maka akan
menimbulkan permasalahan stunting. Stunting memerlukan perhatian khusus
karena meningkatkan risiko terhambatnya pertumbuhan motorik dan mental,
penurunan kemampuan intelektual, produktivitas serta peningkatan risiko obesitas
dan penyakit tidak menular/degeneratif seperti diabetes, hipertensi, jantung, stoke
dan kanker yang berdampak pada kualitas SDM secara umum di masa mendatang
(Eka Kusuma & Nuryanto, 2013). Defisiensi zat besi, terhitung lebih dari separuh
kasus adalah penyebab paling umum anemia selama kehamilan.
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Seorang ibu hamil dengan berat badan 55 kg diperkirakan membutuhkan
sekitar 1200 mg zat besi selama kehamilan. Kebutuhan zat besi harian meningkat
dari sekitar 0,8 mg pada trimester pertama menjadi 4-5 mg selama trimester kedua
dan >6 mg pada trimester ke-3 (Tewary & Singh, 2017). World Health
Organization (WHO) mendefinisikan anemia sebagai tingkat hemoglobin (Hb) 35
tahun), usia ibu terlalu muda (< 20 tahun), jarak kehamilan terlalu dekat (< 2
tahun), terlalu sering melahirkan (jumlah anak > 3), Kurang Energi Kronis (KEK),
anemia, dan lain-lain. Pada tahun 2016 jumlah kasus komplikasi yang ditangani
sebesar 7.700 kasus atau 129 % dari total 5.963 perkiraan komplikasi kebidanan.
Adapun jumlah total ibu hamil adalah 29.814 orang (Dinkes Kota Semarang,
2016). Dari 5 orang ibu hamil yang memeriksakan kandungannya di Puskesmas
Bangetayu mengatakan bahwa belum memahami cara mengenali tanda dan gejala
anemia dalam kehamilan.

1.2 Rumusan Masalah
Melihat latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perumusan
masalah dalam penulisan laporan ini, yaitu :
1. Tingginya kasus ibu hamil dengan anemia Defisiensi Besi di wilayah
Puskesmas Bangetayu Kota Semarang.
2.

Adanya kasus ibu hamil dengan KEK di wilayah Puskesmas Bangetayu
Kota Semarang.

3. Belum pernah mendapatkan informasi tentang penanganan anemia
defisiensi besi dan KEK di kelas ibu hamil. Berdasarkan masalah tersebut
dapat dirumuskan masalah “Bagaimanakah Pendampingan Ibu Hamil
Dalam Pencegahan Anemia Defisiensi Besi (ADB) Dan Kekurangan
Energi Kronik (KEK) Di Kelas Prenatal Wilayah Kerja Puskesmas
Bangetayu Kota Semarang?”.
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1.3 Tujuan Kegiatan
Melihat latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perumusan
masalah dalam penulisan laporan ini, yaitu : 1. Tingginya kasus ibu hamil dengan
anemia Defisiensi Besi di wilayah Puskesmas Bangetayu Kota Semarang. 2.
Adanya kasus ibu hamil dengan KEK di wilayah Puskesmas Bangetayu Kota
Semarang. 3. Belum pernah mendapatkan informasi tentang penanganan anemia
defisiensi besi dan KEK di kelas ibu hamil. Berdasarkan masalah tersebut dapat
dirumuskan

masalah

“Bagaimanakah

Pendampingan

Ibu

Hamil

Dalam

Pencegahan Anemia Defisiensi Besi (ADB) Dan Kekurangan Energi Kronik
(KEK) Di Kelas Prenatal Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu Kota Semarang?”.
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BAB II
TARGET DAN LUARAN
2.1 Target
Target luar program peningkatan pengetahuan ibu usia produktif tentang
berjudulpendampingan ibu hamil dalam pencegahan anemia defisiensi besi (adb)
dan kek di kelas prenataladalah masyarakat mampu memliki bekal pengetahuan
agar dapat memiliki pemahaman tentang pentingnya pemeriksaan .Dengan materi
yang memberikan pemahaman pentingnyapelatihan pengenalan dan penanganan
peningkatan pengetahuan ibu usia produktiftentang berjudul pendampingan ibu
hamil dalam pencegahan anemia defisiensi besi (adb) dan kek di kelas prenatal
diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mereka.
2.2 luaran
Dari penyuluhan mengenai berjudulpendampingan ibu hamil dalam
pencegahan anemia defisiensi besi (adb) dan kek di kelas prenatal di kecamatan
indralaya kabupaten ogan ilir
1.

Laporanpelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat

2. Satu artikel pada media elektronik website
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BAB III
METODE PELAKSANAAN
3.1 Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan diarahkan kepadamasyarakat di kecamatan Indralaya
kabupaten ogan ilir
3.2 MetodeKegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode
ceramah.
3.3 JadwalPelaksanaan
Tanggal :Senin , 10 Desember 2018
Waktu
Tempat

: Pukul 09.00 s.dSelesai
:Balai Pertemuan kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Dan Pembahasan
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias
yang sangat baik dari masyarakat kecamatan indralaya.Tujuan dari kegiatan
penyuluhan telah tercapai, diketahui dari evaluasi yang dilakukan mengalami
peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan.Sedangkan
sasaran dari kegiatan penyuluhan pengabdian kepada masyarakat dosen prodi D3
kebidanan STIK Siti Khadijah Palembang juga telah tercapai.Namun kelanjutan
dari kegiatan perlu dipantau dan diperhatikan agar ibu-ibu dapat mengikuti
kegiatan ini dengan baik.
Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri
terlebih dahulu kemudian berjudulpendampingan ibu hamil dalam pencegahan
anemia defisiensi besi (adb) dan kek di kelas prenatal, pemateri mengajukan
beberapa pertanyaan mengenai pengertianasi eksklusif. Setelah menggali
pengetahuan dasar kemudian pemateri mulai memaparkan materi pendidikan
kesehatan mengenai peningkatan pengetahuan ibu usia produktiftentang
berjudulpendampingan ibu hamil dalam pencegahan anemia defisiensi besi (adb)
dan kek di kelas prenatal,selama kegiatan penyuluhan berlangsung tampak peserta
antusias dan memperhatikan isi materi penyuluhan.
Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan
di akhir sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan
pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan.Didapatkan 3 pertanyaan dari
peserta penyuluhan terkait materi isi materi. Setelah menjawab pertanyaan dari
peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi yang telah di
sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan kesempatan kepada peserta untuk
menjawab pertanyaan tersebut.
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Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan door prize
sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan penyuluhan ditutup dengan
kegiatan foto bersama antara pemateri dengan peserta seminar.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Dan Saran

Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat mau
mengikuti

kegiatan

peningkatan

pengetahuan

ibu

usia

produktiftentang

berjudulpendampingan ibu hamil dalam pencegahan anemia defisiensi besi (adb)
dan kek di kelas prenatal. Tujuan dilaksanakan program pemantauan kegiatan
yang diberikan merupakan kegiatan penyuluhan peningkatan pengetahuan ibu usia
produktiftentang berjudulpendampingan ibu hamil dalam pencegahan anemia
defisiensi besi (adb) dan kek di kelas prenatal di kecamatan indralaya kabupaten
ogan ilir
Selain itu juga dibuka forum diskusi tanya jawab tanpa batas pertanyaan,
Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias dalam mengikuti
kegiatan tersebut. Mengingat besarnya manfaat yang dapat diambil dari kegiatan
pengabdian pada Masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga
perlu dilaksanakan setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol dan
monitoring terhadap kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya. Tim
PPM juga berharap para dosen STIK Siti Khadijah tetap menjaga dan
meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
khususnya pengabdian pada masyarakat dengan melihat aspek-aspek kecil yang
akan berdampak besar di masa yang akan datang.
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SATUAN ACARA PENYULUHAN
Pokok Pembahasan

: PENDAMPINGAN IBU HAMIL DALAM
PENCEGAHAN ANEMIA DEFISIENSI BESI
(ADB) DAN KEK DI KELAS PRENATAL

Sub pokok pembahasan

:Pencegahan Anemia

Sasaran

:Seluruhibu di kecamatan indralaya kabupaten
ogan ilir

Hari/ Tanggal
Tempat

: senin , 10Desember 2018
:Balai Pertemuan
kabupaten ogan ilir

Jam / Waktu

di

kecamatan

indralaya

: 09:00- 10:00 WIB

1. Tujuan
a.

Tujuan Umum
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Tujuan Khusus
Setelah diberikan penyuluhan tentangPeningkatan pengetahuan ibu usia
produktiftentang

PENDAMPINGAN

IBU

HAMIL

DALAM

PENCEGAHAN ANEMIA DEFISIENSI BESI (ADB) DAN KEK DI
KELAS PRENATALselama 60 Menit diharapkan Seluruh Ibu Mampu:
1.

Metode

2.

Sarana dan prasarana

3.

Persiapan pelaksanaan kelas ibu hamil

4.

Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil

5.

Sumber dana

2. Isi Materi (Uraian materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan)
Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi:
1. Menjelaskan Metode
2.

Sarana dan prasarana

3.

Persiapan pelaksanaan kelas ibu hamil
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4.

Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil

5.

Sumber dana

3. Metode Penyuluhan

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
4. Media
1. Laptop
2. LCD
3. Leaftlet

11

6. Setting Tempat

Moderator

Penyaji

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe
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7. Kegiatan Penyuluhan
No

Waktu

Kegiatan penyuluhan

Kegiatan peserta

1.

Pembukaan

1. Memberi salam dan
memperkenalkan diri
2. Menjelaskan tujuan
dari penyuluhan.
3. Menggali pengetahuan
4. Melakukan kontrak
waktu.

1. Menjawab
salam dan
mendengarkan
2. Mendengarkan
dan
memperhatikan
3. Menjawab
Pertanyaan
4. Menyetujui
Kontrak waktu
1. Menyampaikan
informasi yang
telah diketahui
2. Mendengarkan
dan
Memperhatikan.

(10 Menit)

2.

Kegiatan Inti
(20 Menit)

3.

Tanya Jawab
(15 Menit)

4.

Penutup
(15 Menit)

Menjelaskan Tentang:
1. Metode
2. Sarana dan
prasarana
3. Persiapan
pelaksanaan
kelas ibu
hamil
4. Pelaksanaan
Kelas Ibu
Hamil
5. Sumber dana

1. Memberi kesempatan
Peserta Untuk
bertanya
2. Menjawab pertanyaan
dari peserta

1. Menyimpulkan materi
yang telah di berikan
2. Menyakan Kembali
mengenai materi
penyuluhan
3. Mengucapkan terima
kasih dan salam
penutup
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1.Peserta Aktif
Bertanya
2.Menjawab
pertanyaan

1. Menyebutkan
sesuai materi
yang diberikan.
2. Menjawab
pertanyaan yang
diberikan
3. Mendengarkan
dan membalas
salam

8. Evaluasi Lisan
Prosedur

: Pemahaman materi

Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan
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LAMPIRAN MATERI
1. Metode
1. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di kecamatan
indralaya kabupaten ogan ilir
2. Sarana dan Prasarana
1. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kelas ibu hamil
adalah Ruang belajar untuk kapasitas 15 orang peserta kira-kira ukuran 4
m x 5 m, dengan ventilasi dan pencahayaan yang cukup.
2.

Buku KIA.

3. Tikar/Karpet.
4. Lembar balik Anemia.
5. Lembar balik KEK.
6.

Cheklist.

7. Manekin buah dan sayuran.
8. Tes hemoglobih one touch
9. Stik hemoglobin
10. Kapas
11. Alhokol
12. Pita LiLA
13. Timbangan digital
peralihan keluar setelah kolostrum sampai sebelum menjadi ASI yang
matang. Kadar protein makin merendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak
makin tinggi dan volume akan makin meningkat. ASI ini keluar sejak hari ke4/ke-7 sampai hari ke-10/ke-14.
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3. Persiapan pelaksanaan kelas ibu hamil
Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan kelas ibu hamil :
1. Melakukan identifikasi/mendaftar semua ibu hamil yang ada di wilayah
kerja karangroto Puskesmas Bangetayu Kota semarang. Jumlah ibu hamil :
15-20 orang Umur kehamilan lebih dari 20 minggu Dibentuk menjadi 1
kelas ibu hamil dan akan dikembangkan dalam kurun waktu 1 tahun,
pertemuan setiap hari rabu setiap dua minggu sekali
Mempersiapkan tempat dan sarana pelaksanaan kelas ibu hamil Tempat
kelas ibu hamil :
Puskesmas Bangetayu Kota Semarang Sarana belajar : menggunakan,
tikar/karpet, bantal, matras senam
3. Persiapan peserta kelas ibu hamil, mengundang 15-20 ibu hamil umur
kehamilan diatas 28 minggu.
4. Menyiapkan tim pelaksana kelas ibu hamil Edukasi KEK Pemeriksaan
Sasaran dalam kegiatan ini adalah Ibu hamil

a. Penimbangan berat badan
b. Pengukuran tekanan darah
c. Pemeriksaan hamil
d. Pemeriksaan LiLA
e. Pemeriksaan Hemoglobin
f. Penyuluhan tentang Anemia DefisiensiBesi
g. Penyuluhan tentang KEK
5. Skrining anemia dan KEK serta penyuluhan dilakukan dengan
mengumpulkan ibu
6.

Ilmu pengetahuan yang disampaikan adalah:

a. Anemia Defisiensi Besi
b. KEK
7. Metode Kegiatan
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Sebelum dilakukan pemeriksaan Hemoglobin dan Lingkar lengan atas
(LiLA), ibu hamil dan WUS diberikan penyuluhan tentang anemia, materi berupa
leaflet tentang penyebab anemia dan sumber-sumber makanan yang diperlukan
pada saat kehamilan maupun untuk mencegah terjadinya anemia defisiensi besi
(ADB) dan KEK. Setelah pengukuran, ibu hamil diberikan paket berisi tablet besi
dan folat.

A. Alat dan Bahan yang Digunakan
Untuk memudahkan transfer IPTEK kepada masyarakat alat dan bahan
yang digunakan meliputi :
1. Lembar balik
2. Ceklist
3. Alat Skrining anemia
4. Alat skrining KEK

4. SUMBER DANA
Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Dana
yang dibutuhkan sebesar Rp. 5.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

5. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kelas ibu hamil
adalah :
1. Ruang belajar untuk kapasitas 10 orang peserta kira-kira ukuran 4 m x
5 m, dengan ventilasi dan pencahayaan yang cukup.
2. Alat tulis menulis (papan tulis, kertas, spidol, bolpoin)
3. Daftar hadir
4. Checklist
5. Buku KIA
6.

Lembar Balik kelas ibu hamil.

7. Buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil.
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8. Buku pegangan fasilitator
9. Alat peraga (food model, boneka, metode kangguru)
10. 10. Tikar/Karpet
11. 11. Bantal, kursi
12. 12. Buku senam hamil/CD senam hamil
6. Persiapan sebelum pelaksanaan kelas ibu hamil
1. Melakukan identifikasi/mendaftar semua ibu hamil yang ada di
wilayah kerja karangroto Puskesmas Bangetayu Kota semarang.
Jumlah ibu hamil : 30 orang Umur kehamilan lebih dari 30 minggu
Jumlah peserta kelas prenatal terbagi menjadi
2. 2 kelas, yaitu tiap kelas berjumlah 15 orang. Suami/keluarga
diharapkan dapat mengikuti kelas prenatal minimal 1 kali pertemuan.
2. Mempersiapkan tempat dan sarana pelaksanaan kelas ibu hamil
Tempat kelas ibu hamil : Praktik Bidan Mandiri Ny.Esty Wijayanti,
Am.Keb 16 Alamat :Jalan KH Zainudin Karangroto RT 9 RW 2
Bangetayu

Kota

Semarang.

Sarana

belajar

:

menggunakan,

tikar/karpet, bantal, matras
3. Mempersiapkan materi, alat bantu penyuluhan dan jadwal pelaksanaan
kelas ibu hamil serta mempelajari materi yang akan disampaikan.
4. Persiapan peserta kelas ibu hamil, mengundang 20 ibu hamil umur
kehamilan diatas 20 minggu. 5. Menyiapkan tim pelaksana kelas ibu
hamil

2. Sasaran dalam kegiatan ini adalah Ibu berupa :
a. Penimbangan berat badan.
b. Pengukuran tekanan darah.
c. Pemeriksaan hamil. 17
d. Penyuluhan tentang nutrisi, edema pada ibu hamil, kram, nyeri
punggung, keputihan, nocturia, konstipasi, pre eklamsi, knee chest,
tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, IMD, KB pasca
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persalinan, tablet Fe, perawatan payudara, persiapan menyusui, dan
perawatan bayi baru lahir.
e. Yoga hamil. 4. Transfer IPTEK yang diberikan yaitu dengan
memberikan materi serta pendampingan ibu hamil. Ilmu pengetahuan
yang disampaikan adalah:
a. Nutrisi pada ibu hamil
b. Edema pada ibu hamil
c. Kram pada ibu hamil

d. Nyeri punggung pada ibu hamil
e. Keputihan pada ibu hamil
f. Nocturia pada ibu hamil
g. Konstipasi pada ibu hamil
h. Pre eklamsi ada ibu hamil
i. Knee chest pada ibu hamil
j. Tanda bahaya kehamilan
k. Persiapan persalinan
l. IMD
m. KB pasca persalinan
n. Tablet Fe
o. Perawatan payudara
p. Persiapan menyusui
q. Perawatan bayi baru lahir
r. Yoga hamil
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Realisasi Anggaran
No Kegiatan

Kebutuhan

Anggaran

1

Konsumsi



Snack
60 x Rp. 10.000

Rp. 500.000

2

Penyuluhan 

Cetak Leaflet
30 x Rp. 30.000
Souvenir

Rp. 100.000

Honorarium pelaksana
Rp. 200.000 x 3 orang
Honorarium RT
Rp. 300.000
Honorarium kader PKK
Rp. 300.000 x 2 orang
Pembuatan laporan kegiatan dan
penggandaan
Rp. 100.000
ATK
Rp. 150. 000

Rp. 400.000


3

Umum







Total

Rp. 200.000

Rp. 200.000
Rp. 400.000

Rp. 100.000
Rp. 100.000

Rp. 2. 000.000
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GAMBAR
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Surat Kontrak Dosen
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