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RINGKASAN

Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik didalam
salah satu upaya untuk tugas sebagai pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah
suatu upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar supaya terlaksananya Peningkatan
Pengetahuan Tentang Gizi Ibu Menyusui Bagi

Warga Desa Sukajaya Kota Kayu

AgungDengan tujuan menberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam masa

kehamilan.

PRAKATA
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji Syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkah, rahmat dan
lindungan Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan pengabdian masyarakat yang
berjudul Peningkatan Pengetahuan Tentang Gizi Ibu Menyusui Bagi Warga Desa Sukajaya
Kota Kayu Agung Tahun 2020

Laporan ini dibuat dalam rangka penerapan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat

dosenSTIK Siti Khadijah Palembang. Perguruan tinggi sebagai

implementasi dan desimenasi pada masyarakat. Pengabdian masyarakat merupakan
salah satu tugas dan fungsi utama yang harus dijalankan oleh para dosen dan tenaga
fungsional di perguruan tinggi.
Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah
Palembang
2. Dewi Rury Arindari, S.Kep,Ners.,M.N.S. selaku ketua Pusat pengabdian yang
telah memberikan arahan dan bimbingan dan arahan kepada kami untuk hingga
terselesainya penelitian ini.
3. Tiara Patiwi, SST.,M.Keb selaku ketua pelaksana
4. Bapak kades Sukajaya Kota Kayu Agung
5. Teman-teman dosen STIK Siti Khadijah Palembang yang senantiasa mendukung
dan memberi semangat sampai penelitian ini selesai.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan proposal
pengabdian masyarakat ini, oleh karena itu masukan dan saran yang membangun
sangat penulis harapkan untuk perbaikan laporan penelitian ini selanjutnya
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Palembang,

Juli 2020

Tiara Pratiwi, SST.,M.Keb
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BAB I
PENDAHULUAN
1. Analisis Situasi
Gizi pada ibu menyusui erat kaitannya dengan produksi air susu dimana hal
tersebut berkaitan juga dengan pemenuhan gizi bayi dan balita. Nutrisi bagi ibu
sangat penting untuk tumbuh kembang bayi. nutrisi merupakanzat yang diperlukan
tubuh untuk proses metabolisme tubuh. Kebutuhan gizi pada masa nifas terutama bila
menyusui
akan
meningkat,
karena
bergunauntuk
prosespenyembuhan
setelahmelahirkan serta untuk memproduksi kecukupan ASI bagi bayi. setiap ibu
menyusui membutuhkan peningkatan jumlah kalori.
Kondisi ibu tidak kalah penting dengan kondisi bayi, karena kondisi
ibumenentukan kondisi kesehatan bayi. Asupan gizi ibu menentukan kualitas
produksi ASI,oleh karena itu ibu membutuhkan asupan makanan dari gizi seimbang
yang kaya akan dengan vitain dan mineral. Menurut Dr. William Sears,ibu yang
memiliki asupan makanan dengan gizi seimbang,akan memiliki lebih banyak energi
danmerasa lebih baik selama menyusui.
Gizipadaibumenyusuisangateratkaitannya
dengan
produksiairsusu,yangsangatdibutuhkan
untuk
tumbuhkembangbayi.Kualitasdan
jumlah makanan yang dikonsumsiibusangatberpengaruh padajumlahASIyang
dihasilkan,ibumenyusuidisarankanmemperolehtambahanzatmakanan700Kkalyang
digunakan untuk memproduksi ASI dan untuk aktifitas ibu itu sendiri.
Selamamasalaktasi,dimanawanitayangmengalami peningkatan beratbadan yang
optimalmaka
setelahmelahirkan akanmemilikiberatbadanyanglebih
tinggidari
padaawalmasakehamilan.Sehinggaseringkaliibumengurangikonsumsimakanannya,
akibatnyadapatmenghambatproduksi
susuataumengganggustatusgiziibu,selainitu
rasaletihyangsering
dirasakanibuseiringdengan
penurunanberatbadanyangcepat
akanberdampakburukpadapengeluaranASI.
Saat ini masih banyak ibu yang mengeluh produksi ASI kurang atau ASI
tidak lancar. Fenomena-fenomena ini menjadi salah satu alasan bagi ibu-ibu yang
melahirkan untuk tidak menyusui bayinya. Pengetahuan yangkurang akan
mempengaruhi sikap dan tindakan seseorang dalam memberikan ASI.
Kegiatan pengabdian ini dilkukan dalam rangka untuk meningkatkan
pengetahuan ibu terhadap nutrisi dan kebutuhan gizi seimbang selama melahirkan.
Melalui proses penyuluhan dan diskusi bersama diharapkan pengetahuan ibu akan
bertambah dan pola pikir ibu menjadi lebih baik sehingga perilaku ibu dalam
mengkonsumsi makanan akan lebih baik lagi. Konsumsi makanan yang baik akan
berpengaruh pula terhadap asupan gizi dan metabolisme tubuh, sehingga
mempengaruhi kualitas dan komposisi produksi ASI.
A. Rumusan Masalah
Hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi permasalahan yang
muncul yaitu sebagai berikut “Kurangnya pengetahuan masyarakat di Desa Sukajaya
Kota Kayu Agungtentang pentingnya nutrisi pada ibu menyusui yang berguna dalam
perosespenyembuhan
setelahmelahirkan
dan
untukmemproduksi
ASI
yangcukupuntukmenyehatkanbayi”.

B. Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pengetahuan masyarakat diDesa Sukajaya Kota Kayu Agungtentang
pentingnya nutrisi pada ibu menyusui yang berguna dalam perosespenyembuhan
setelahmelahirkan dan untukmemproduksi ASI yangcukupuntukmenyehatkanbayi.

C. Manfaat Kegiatan
Setelah terlaksananya program penyuluhan tentang kebutuhan nutrisi pada ibu
menyusui, maka:
1. Perosespenyembuhan setelahmelahirkan berjalan dengan cepat
2. Produksi ASI akancukupuntukmenyehatkanbayi, sehingga bayitidak mudah
sakit,bayi tidak mudahterkenainfeksi dan berguna dalam peningkatan
tumbuhkembanganak.
D. Sasaran
Ibu Hamil, Ibu yang sedang menyusui

BAB II
TARGET DAN LUARAN
Target luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa laporan
pengabdian masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahasa
inggris, dengan memberikan penyuluhan tentangPeningkatan Pengetahuan Tentang
Gizi Ibu Menyusui Bagi Warga Desa Sukajaya Kota Kayu Agung Tahun 2020
Luaran yang direncanakan setelah program pengabdian dilaksanakan selain
publikasi pada media massa cetak ( Koran dan website ), juga nantinya akan
didapatkan suatu awal strategi/modal dan masyarakat yang akan sangat bermanfaat
untuk meningkatkan pengetahuan tentang berbahasa inggris.

BAB III
METODE KEGIATAN
A. Kerangka Pemecahan Masalah
Penyuluhan tentang
Gizi pada ibu
menyusui

Penyuluhan:

Tingkat pengetahuan ibu
tentang kebutuhan gizi
pada ibu menyusui

1. Pengertian Nutrisi
2. Nutrisi pada ibu menyusui
3. Jenis kandungan Nutrisi

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah
B. Realisasi Pemecahan Masalah
Pemecahan masalah dilakukan dengan melakukan pengkajian data pada ibu
menyusui, dan ibu hamil diDesa Sukajaya Kota Kayu Agung,
Selanjutnyamemberikan pendidikan kesehatan mengenai gizi pada ibu menyusui serta
mengadakan diskusi bersama. Dari hasil pengkajian tersebut lalu dilakukan
penginterpretasian data dan melakukan pengkajian pada ibu menyusui yang gizi
kurang.
C. Metode Kegiatan
Metode kegiatan yang ditempuh berupa pengkajian data, memberikan pendidikan
kesehatan mengenai gizi pada ibu menyusui dengan metode ceramah, pemberian
leaflet, diskusi. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut.

D. Jadwal Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 05 Maret 2020 bertempat di Desa
Sukajaya Kota Kayu Agung.Dibawah ini adalah jadwal kegiatan yang telah
dilakukan:
N
o
1

Kegiatan
Mei
Persiapan Rancangan
Pengabdian

4

Pertemuan Tim dan
Pihak RB
Persiapan Kegiatan
Pengmas
Pelaksanaan Pengmas

4

Penulisan Laporan

5

Penggandaan Laporan

2
3

Bulan
Juni

Juli

Agustus

1. Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat diDesa Sukajaya Kota Kayu
Agung.
2. Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah.
3. Jadwal Pelaksanaan
Tanggal
:05Maret 2020
Waktu
: Pukul 09.00 s.d Selesai
Tempat
: Balai Pertemuan, Desa Sukajaya Kota Kayu Agung

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Kegiatan Pengabdian
1. Identifikasi Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan dalam 3 tahapan yaitu : tahapan
persiapan, pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Tahapan persiapan meliputi
pengurusan ijin, observasi lapangan, pengumpulan bahan dan persiapan materi
penyuluhan serta koordinasi dengan pihak terkait. Tahapan pelaksanaan kegiatan
adalah tahap dilaksanakannya program yang telah ditetapkan. Tahapan ketiga adalah
tahap akhir yang meliputi interpretasi hasil dan penyusunan laporan. Pengkajian
dilakukan pada 45 ibu menyusui dan ibu hamil dengan hasil seluruh didapatkan
banyak yang belum mengetahui tentang kebutuhan gizi pada ibu menyusui, dari
hasil evaluasi, setelah dilakukan penyuluhan ibu bisa menjawab dan menjelaskan
tentang kebutuhan gizi pada ibu menyusui.
2. Evaluasi Tingkat Pengetahuan Peserta
1. Sebelum diberi Pendidikan Kesehatan
Hasil pengkajian yang dilakukan pada tanggal 05 Maret terhadap 25 ibu balita
dan ibu hamil menunjukkan 20 ibu menyusui dan 15 ibu hamil belum
mengetahui tentang gizi pada ibu menyusui, hasil 10 orang mempunyai tingkat
pengetahun tinggi atau ada peningkatan pengetahuan berdasarkan pengkajian
melalui diskusi dan sudah mengetahui tentang gizi yang tepat bagi ibu menyusui
dan bagaimana cara mengolah makanan yang bergizi .
2. Setelah diberi Pendidikan Kesehatan
Setelah diberikan pendidikan kesehatan, ibu mengetahui tentang gizi yang tepat
bagi ibu menyusui serta bagaimana cara mengolah makanan yang bergizi.
B. Pembahasan
Berdasarkan hasil penyuluhan yang diberikan saat pengabdian masyarakan
menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah diberi
penyuluhan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Notoadmodjo
(2007) pengetahuan ibu mengenai gizi mempengaruhi perilaku ibu dalam
mengkonsumsi makanan dan memenuhi nutrisi seimbang yang diperlukan tubuh.
hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tanti, Y (2013)
bahwa pengetahuan ibu mengenai gizi berpengaruh terhadap kebiasaan
mengkonsumsi makanan dan gizi seimbang.
Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Khomsan et al. (2004) bahwa
pengetahuan mengenai gizi berkontribusi dalam mempengaruhi seseorang untuk
mengingat kembali mengenai gizi dan fungsinya bagi tubuh kita. ingkat pengetahuan
gizi seseorang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku dalam memilih makanan
yang pada akhirnya akan berpengaruh pada keadaan seseorang. Semakain tinggi
tingkat pengetahuan gizi seseorang diharapkan semakin baik pula keadaan gizinya.
Pengetahuan gizi mempunyai peranan penting dalam pembentukan kebiasaan
makan seseorang, sebab hal ini akan mempengaruhi seseorang dalam memilih jenis
dan jumlah makanan yang dikonsumsiNutrisi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh

untuk keperluan metabolismenya. Kebutuhan gizi pada masa nifas terutama bila
menyusui akan meningkat 25%, karena berguna untuk proses kesembuhan karena
sehabis melahirkan dan untuk memproduksi air susu yang cukup untuk
menyehatkan bayi semua itu akan meningkat tiga kali dari kebutuhan biasa.
Nutrisi yang di konsumsi harus bermutu tinggi, bergizi dan cukup kalori.
Kalori bagus untuk proses metabolisms tubuh, kerja organ tubuh, proses
pembentukan ASI. Wanita dewasa memerlukan 2.200 k kalori. Ibu menyusui
memerlukan kalori yang sama dengan wanita dewasa + 700 k. kalori pada 6 bulan
pertama kemudian + 500 k. kalori bulan selanjutn

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Hasil pengkajian sebelum dilakukan pendidikan kesehatan sebagian ibu menyusui dan
ibu hamil belum mengetahui kebutuhan gizi pada ibu menyusui.
2. Hasil pengkajian setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang gizi pada ibu
menyusui dan bersedia melakukan pengolahan makanan yang bergizi.
3. Terjadi peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan
kesehatan tentang gizi pada ibu menyusui.
B. Saran
1. Bagi profesi Bidan
Bagi profesi bidan diharapkan dapat memberikan pelayanan terutama penyuluhan
sesuai kebutuhan masyarakat .
2. Bagi Dosen
Diharapkan untuk meningkatkan dan melakukan pengabdian dalam bidang kesehatan
masyarakat
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
SURAT TUGAS DOSEN

SURAT TUGAS MAHASISWA

MATERI
A. Nutrisi
Nutrisi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk keperluan
metabolismenya. Kebutuhan gizi pada masa nifas terutama bila menyusui akan
meningkat 25%, karena berguna untuk proses kesembuhan karena sehabis
melahirkan dan untuk memproduksi air susu yang cukup untuk menyehatkan bayi
semua itu akan meningkat tiga kali dari kebutuhan biasa.
Nutrisi yang di konsumsi harus bermutu tinggi, bergizi dan cukup kalori.
Kalori bagus untuk proses metabolisms tubuh, kerja organ tubuh, proses
pembentukan ASI. Wanita dewasa memerlukan 2.200 k kalori. Ibu menyusui
memerlukan kalori yang sama dengan wanita dewasa + 700 k. kalori pada 6 bulan
pertama kemudian + 500 k. kalori bulan selanjutnya.
Menu makanan seimbang yang harus dikonsumsi adalah porsi cukup dan
teratur, tidak terlalu asin, pedas atau berlemak, tidak mengandung alkohol,
nikotin, serta bahan pengawet atau pewarna. Disamping itu harus mengandung:
1. Sumber tenaga atau energy
Untuk pembakaran tubuh, pembentukan jaringan baru, penghematan protein (
jika sumber tenaga kurang, protein dapat digunakan sebagai cadangan untuk
memenuhi kebutuhan energi ). Zat gizi sebagai sumber karbohidrat terdiri dari
beras, sagu, jagung, tepung terigu dan ubi. Sedangkan zat lemak dapat
diperoleh dari hewani ( lemak, mentega, keju ) Dan nabati ( kelapa sawit,
minyak sayur, minyak kelapa dan margarine )
2. Sumber pembangun ( protein )
Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan penggantian sel-sel yang rusak atau
mati. Sumber protein dapat diperoleh dari protein hewani (ikan, udang, kerang,
kepiting, daging ayam, hati, telur, susu dan keju) Dan protein nabati ( kacang
tanah, kacang merah, kacang hijau, kedelai, tahu dan tempe ).
3. Sumber pengatur dan pelindung ( mineral, vitamin dan air )
Sumber pengatur dan pelindung digunakan untuk melindungi tubuh dari
serangan penyakit danpengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh .Anjurkan
ibu untuk minum setiap sehabis menyusui. Sumber zat pengatur dan pelindung
biasa diperolah dari semua jenis sayuran dan buah-buahan segar.

B. Nutrisi Pada Ibu Nifas
1. Mengkonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari
2. Makan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang
cukup.
3. Pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi setidaknya selama 40
hari pasca bersalin.
4. Minum Vitamin A (200.000 unit) agar bisa memberikan Vitamin A kepada
bayinya melalui ASInya.
5. Sesudah satu bulan pasca persalinan, makanlah makanan yang mengandung
kalori cukup banyak untuk mempertahankan berat badan si ibu.

6. Jika ibu ingin menyusui bayi kembar dua, kembar tiga atau bayi baru lahir
beserta dengan kakaknya yang balita ibu meembutuhkan kalori Iebih banyak
dari pada ibu menyusui satu bayi saja. Jika ibu ingin menurunkan berat badan
batasi besarnya penurunan tersebut sampai setengah kilogram perminggu.
Pastikan diet ibu mengandung 1500 kalori dan hidrusi diet cairan atau obatobatan pengurus badan.
7. Penurunan berat badan lebih dari setengah kilogram perminggu dan
pembatasan kalori yang terlalu ketat akan rnengganggu gizi dan kesehatan ibu
serta dapat membuat ibu memproduksi ASI lcbih lanjut.
C. Jenis-jenis Kandungan Nutrisi
1. Karbohidrat
Makanan yang dikonsumsi dianjurkan mengandung 50-60% karbohidrat.
Laktosa (gula susu) adalah bentuk utama dari karbohidrat yang ada dalam
jumlah lebih besar dibandingkan dalam susu sapi. Laktosa membantu bayi
menyerap kalsium dan mudah di metabolisme menjadi dua gula sederhana
(galaktosa dan glukosa) yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak yang cepat
yang terjadi selama masa bayi.
2. Lemak
Lemak 25-35% dari total makanan. Lemak menghasilkan kira-kira setengah
kalori yang diproduksi oleh air susu ibu.

3. Protein
Jumlah kelebihan protein yang diperlukan oleh ibu pada masa nifas adalah
sekitar 10-15%. Protein utama dalam air susu ibu adalah whey. Mudah
dicerna whey menjadi kepala susu yang lembut yang memudahkan
penyerapan nutrient kedalam aliran darah bayi. Sumber karbohidrat yaitu :
a. Nabati :tahu, tempe dan kacang – kacangan
b. Hewani : daging, ikan, telur, hati, otak, usus, limfa, udang, kepiting

4. Vitamin dan mineral
Kegunaan vitamin dan mineral adalah untuk melancarkan
metabolisme tubuh. Beberapa vitamin dan mineral yang ada pada air susu
ibu perlu mendapat perhatian khusus karena jumlahnya kurang mencukupi,
tidak mampu memenuhi kebutuhan bayi sewaktu bayi bertumbuh dan
berkembang.
Vitamin dan mineral yang paling mudah menurun kandungannya
dalam makanan adalah Vit B6, tiamin, As.folat, kalsium, seng, dan
magnesium. Kadar Vit B6, tiamin dan As.folat dalam air susu langsung
berkaitan dengan diet atau asupan suplemen yang dikonsumsi ibu. Asupan
vitamin yang tidak memadai akan mengurangi cadangan dalam tubuh ibu
dan mempengaruhi kesehatan ibu maupun bayi.
a. Sumber vitamin : hewani dan nabati
b. Sumber mineral : ikan, daging banyak mengandung kalsium, fosfor, zat
besi, seng dan yodium

Fungsi cairan sebagai pelarut zat gizi dalam proses metabolisme tubuh.
Minumlah cairan cukup untuk membuat tubuh tidak dehidrasi. Asupan tablet
tambah darah dan zat besi diberikan 40 hari post partum dan Minum kapsul
Vit A (200.000 unit).

Tabel perbandingan angka kecukupan energi dan zat gizi wanita dewasa dan
tambahannya untuk ibu hamil dan menyusui.

No.

Zat Gizi

Wanita
Dewasa

Ibu Hamil

Ibu Menyusui
0 – 6 bln

7 – 12 bln

1.

Energi ( kkal )

2200

285

700

500

2.

Protein ( g )

48

12

16

12

3.

Vitamin A ( RE )

500

200

350

300

No.

Zat Gizi

Wanita
Dewasa

Ibu Hamil

Ibu Menyusui
0 – 6 bln

7 – 12 bln

4.

Vitamin D ( mg )

5

5

5

5

5.

Vitamin E ( mg )

8

2

4

2

6.

Vitamin K ( mg )

6,5

6,5

6,5

6,5

7.

Tiamin ( mg )

1,0

0,2

0,3

0,3

8.

Riboflavin ( mg )

1,2

0,2

0,4

0,3

9.

Niasin ( mg )

9

0,1

3

3

10.

Vitamin B12 ( mg)

1,0

0,3

0,3

0,3

11.

Asam folat ( mg )

150

150

50

40

12.

Piidosin ( mg )

1,6

0, 6

0,5

0,5

13.

Vitamin C ( mg )

60

10

25

10

14.

Kalsism ( mg )

500

400

400

400

15.

Fosfor ( mg )

450

200

300

200

16.

Besi ( mg )

26

20

2

2

17.

Seng ( mg )

15

5

10

10

18.

Yodium ( mg )

150

25

50

50

19.

Selenium ( mg )

55

15

25

20

Petunjuk untuk mengolah makanan sehat :
1. Pilih sayur-sayuran, buah-buahan, daging dan ikan yang segar.
2. Cuci tangan sampai bersih sebelum dan sesudah mengelola makanan.
a. Cuci bahan makanan sampai bersih lalu potong-potong.
b. Masak sayuran sampai layu.
c. Olah makanan sampai matang.
d. Hindari pemakaian zat pewarna, pengawet ( vetsin ).
e. Jangan memakai minyak yang sudah berkali-kali dipakai.
3. Perhatikan kadaluarsa dan komposisi zat gizi makanan. Jika dikemasan dalam
kaleng
a. Jangan memilih kaleng yang telah penyok atau karatan
b. Simpan peralatan dapur dalam keadaan bersih dan aman.
c. Jangan biarkan binatang berkeliaran di dapur.

DOKUMENTASI KEGIATAN

DAFTRA HADIR

REALISASI AGGARAN
NO.
1.
2.
3.
4.

URAIAN
Honor
Bahan / Perangkat Penunjang / Peralatan
Perjalanan
Pengumpulan dan pengolahan Data,
Publikasi, Seminar, Pendaaftaran HaKi
Jumlah Biaya
1. Honor

Jumlah (Rp)
Rp. 1.300.000
Rp. 800.000
Rp. 100.000
Laporan,
Rp. 800.000

NO.

Honor
/Jam
100.000
100.000
100.000

Pelaksana
Jumlah
Jumlah jam/
Kegiatan
Minggu
1. Ketua Tim
1
5
2. Pelaksana
1
5
3. Pimpinan RB
1
3
Jumlah Biaya
2. Bahan / Perangkat Penunjang / Peralataan
NO.
1.
2.
3.
4.

Bahan
Hand Sanitizer
Masker
Cetak Leaflet
ATK
pengumpulan,
pengolahan
dan laporan
Jumlah Biaya
3. Perjalanan
NO.
Jenis
1. Transportasi

Volume
25
3 Box
25
1 Paket

Rp. 3.000.000

Biaya Satuan (Rp)
Rp. 10.000
Rp. 100.000
Rp. 2.000
-

Biaya
(Rp)
Rp. 500.000
Rp. 500.000
Rp. 300.000
Rp. 1.300.000

Biaya(Rp)
Rp. 250.000
Rp. 300.000
Rp. 50.000
Rp. 200.000

Rp. 800.000

Volume
1 Paket

Biaya Satuan (Rp)
-

Biaya(Rp)
Rp. 100.000

Jumlah Biaya
Rp. 100.000
4. Pengumpulanan Pengolahan Data, Publikasi, Seminar, Pendaftaran HaKi
dan lain-lain
NO.
Tujuan
1. Snack
2. Publikasi
Jumlah Biaya

Volume
26
1Paket

Biaya Satuan (Rp)
Rp. 15.000

Biaya (Rp)
Rp. 400.000
Rp. 400.000
Rp. 800.000

