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RINGKASAN
Melaksanakan kegiatan penyuluhan metode kontrasepsi jangka panjang
didalam salah satu upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai
pelaksanaan salah satu tridarma perguruan tinggi pengabdian ini adalah suatu
upaya STIKes Siti Khadijah Palembang supaya terlaksananya Tridarma perguruan
tinggi untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan teknologi pada
masyarakat berdasarkan hal ini mengajukan usulan kegiatan penyuluhan program
keluarga

berencana,

Tujuan pengabdian ini

adalah

memberikan

bekal

pengetahuan kepada ibusejak dini agar dapat memliki pemahaman tentang
membatasi kelahiran guna mengurangi pertumbuhan penduduk dan menurunkan
laju penduduk.
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang
sangat baik dari masyarakat di RT 15 Kelurahan Gandus. 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 dengan baik.

PRAKATA
Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat ini yang berjudul Kegiatan penyuluhan metode
alat kontrasepsi jangka panjang..
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 Arindari, 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.

Warga masyarakat di RT 15 Kelurahan Gandus Tahun 2020. 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 2020
Ketua Pelaksana,

(Desi Hariani SST. M.Kes)
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BAB I
PENDAHULUAN

1.

Analisis Situasi
Salah satu masalah terpenting yang dihadapi oleh negara
berkembang,

seperti di Indonesia yaitu ledakan penduduk. Ledakan

penduduk mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang pesat. hal
ini karena minimnya pengetahuan serta pola budaya pada masyarakat
setempat. Untuk

mengatasi

permasalahan

tersebut

pemerintah

Indonesia telah menerapkan program Keluarga Berencana (KB) yang
dimulai sejak tahun 1968 dengan mendirikan LKBN (Lembaga Keluarga
Berencana Nasional) yang kemudian dalam perkembangannya menjadi
BKKBN (badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Gerakan
Keluarga Berencana

Nasional

bertujuan

untuk

mengontrol

laju

pertumbuhan penduduk dan juga untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia (Susilaswati, 2014).
Pelayanan kontrasepsi merupakan salah satu komponen dalam
pelayanan Keluarga Berencana (KB) diharapkan sebanyak-banyaknya
pasangan usia subur (PUS) di Indonesia akan mengikuti gerakan Keluarga
Berencana (KB) secara dini, semua jenis metode kontrasepsi telah tersedia
di seluruh tempat pelayaan kesehatan dan sangat mudah dijangkau oleh
masyarakat, kecuali metode kontrasepsi mantap yang memerlukan
tindakan operasi (BKKBN, 2009).

Salah satu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang sering di
singkat MKJP sebelumnya dikenal dengan istilah MKET (Metode
Kontrasepsi Efektif Terpilih) yang mulai digalakan oleh pemerintah di
Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir. Pelayanan MKJP perlu didukung
dengan tenaga kesehatan yang professional dan kompeten. Sementara
penggunaan MKJP lebih tepat dan efektif digunakan jika keluarga sudah
tidak menginginkan anak lagi atau ingin membatasi atau menjarangkan
kelahiran dalam waktu yang cukup lama yang disesuaikan dengan umur
dan jumlah anak yang dimiliki. Pemakaian MKJP memiliki banyak
keuntungan, baik dilihat dari segi program, maupun dari sisi klien
(pemakai). Disamping mempercepat penurunan TFR (total fertility rate),
penggunaan kontrasepsi MKJP juga lebih efisien karena dapat dipakai
dalam waktu yang lama. Dilihat angka kegagalan MKJP relatif lebih
rendah dibanding metode kontrasepsi jangka pendek. (Prawiro, 2012).
MKJP merupakan jenis kontrasepsi yang sekali pemakaiannya
dapat bertahan selama 3 tahun sampai seumur hidup, jenis kontrasepsi ini
diantaranya adalah AKDR/IUD, AKBK/implan, MOW (Tubektomi) dan
MOP (Vasektomi) (Prawirohadjo S, 2014).
Menurut World Health Organisation (WHO) menjelaskan bahwa
terjadi peningkatan angka pengguna alat kontrasepsi terutama kontrasepsi
hormonal seperti Pil sebanyak 35,7 %, Suntik sebanyak 59,13%, dan
implant 26,17% sedangkan kontrasepsi non hormonal seperti IUD

sebanyak 7,15% , MOW sebanyak 1,5% dan MOP sebanyak 0,2% (WHO,
2013 ).
Bertambahnya penduduk di Indonesia sejauh ini menimbulkan juga
penyempitan kesempatan kerja yang dapat diperoleh, dan pada akhirnya
hal ini memicu kemiskinan. (Pendit, 2006)
Angka kematian Indonesia dibilang cukup tinggi karena pengaruh
kualitas lingkungan hidup dan pendidikan yang kurang baik. Hal ini harap
bisa diatasi pemerintah dengan lebih banyak memberikan pendidikan dan
penyuluhan bagaimana cara menjaga lingkungan dan hal mengenai
kesehatan lainnya. Menurut perkiraan melalui pendekatan historis, jumlah
penduduk Indonesia pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 450 jiwa.
(BKKBN, 2014)
Sejak diberlakukannya program KB di Indonesia dan sejak
berkembangnya kontrasepsi di Indonesia, penggunaan kontrasepsi masih
dalam taraf belum cukup memuaskan , sampai saat ini masih banyak
masyarakat Indonesia yang enggan untuk menggunakan kontrasepsi
jangka panjang seperti Implant, IUD dan Kontap. Dengan alasan takut
akan efek samping yang merugikan (Pendit, 2006).
Dari data Puskesmas Tegal Binangun didapatkan untuk pemakaian
kontrasepsi jangka panjang masih sangat sedikit dengan jumlah pengguna
kontrasepsi IUD 0%, Implant 14% dan Kontap dengan jenis Tubektomi
9% (Profil Puskesmas Tegal Binangun, 2020).

Dilihat dari data diatas masih kurangnya minat masyarakat untuk
menggunakan

MKJP

seperti

AKDR/IUD,

AKBK/Implan,

MOW

(Tubektomi), MOP (Vasektomi).

2.

Rumusan Masalah
Keluarga Berencana (KB) yaitu program pembatasan jumlah anak
yakni dua untuk setiap keluarga, Peningkatan dan perluasan pelayanan
keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka
kematian ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang

dialami

oleh

wanita. Rendahnya frekuensi pelaksanaan program KB tentunya akan
mempengaruhi pertambahan jumlah penduduk di RT 15 Kelurahan Gandus
Tahun 2020.

3.Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang metode kontrasepsi jangka
panjang, sehingga dapat ikut mensukseskan program pemerintah di RT 15
Kelurahan Gandus tahun 2020.

.

BAB II
TARGET DAN LUARAN
A.Target
Target kontrasepsi jangka panjang adalah Masyarakat memliki bekal
pengetahuan sejak dini agar dapat memiliki pemahaman tentang mengontrol laju
pertumbuhan penduduk dan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia.
Dengan memberikan materi pemahaman kontrasepsi jangka panjang di
RT 15 Kelurahan Gandus tahun 2020 diharapkan dapat memberikan manfaat
kepada masyarakat.

B.Luaran
Dari kegiatan penyuluhan program Keluarga Berencana ini dapat di
hasilkan luaran berupa :
1. Laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
2. Satu artikel pada Media Elektronik website

BAB III
METODE PELAKSANAAN

1.

Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat di RT 15 kelurahan
Gandus

2.

Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode
ceramah.

3.

Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Minggu, November 2020

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: RT 15 Kelurahan Gandus

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang
sangat baik dari masyarakat di RT 15 Kelurahan Gandus. 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 dengan baik.
Salah satu masalah terpenting yang dihadapi oleh negara berkembang,
seperti di Indonesia yaitu ledakan penduduk. Ledakan penduduk mengakibatkan
laju pertumbuhan penduduk yang pesat. hal ini karena minimnya pengetahuan
serta pola budaya pada masyarakat setempat. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut pemerintah Indonesia telah menerapkan program Keluarga Berencana
(KB) yang dimulai sejak tahun 1968 dengan mendirikan LKBN (Lembaga
Keluarga Berencana Nasional) yang kemudian dalam perkembangannya menjadi
BKKBN (badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Gerakan Keluarga
Berencana Nasional bertujuan untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk
dan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Susilaswati, 2014).
Pelayanan kontrasepsi merupakan salah satu komponen dalam pelayanan
Keluarga Berencana (KB) diharapkan sebanyak-banyaknya pasangan usia subur
(PUS) di Indonesia akan mengikuti gerakan Keluarga Berencana (KB) secara
dini, semua jenis metode kontrasepsi telah tersedia di seluruh tempat pelayaan
kesehatan dan sangat mudah dijangkau oleh masyarakat, kecuali metode
kontrasepsi mantap yang memerlukan tindakan operasi (BKKBN, 2009).
Salah satu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang sering di singkat
MKJP sebelumnya dikenal dengan istilah MKET (Metode Kontrasepsi Efektif
Terpilih) yang mulai digalakan oleh pemerintah di Indonesia lebih dari 10 tahun

terakhir. Pelayanan MKJP perlu didukung dengan tenaga kesehatan yang
professional dan kompeten. Sementara penggunaan MKJP lebih tepat dan efektif
digunakan jika keluarga sudah tidak menginginkan anak lagi atau ingin
membatasi atau menjarangkan kelahiran dalam waktu yang cukup lama yang
disesuaikan dengan umur dan jumlah anak yang dimiliki. Pemakaian MKJP
memiliki banyak keuntungan, baik dilihat dari segi program, maupun dari sisi
klien (pemakai). Disamping mempercepat penurunan TFR (total fertility rate),
penggunaan kontrasepsi MKJP juga lebih efisien karena dapat dipakai dalam
waktu yang lama. Dilihat angka kegagalan MKJP relatif lebih rendah dibanding
metode kontrasepsi jangka pendek. (Prawiro, 2012).
MKJP merupakan jenis kontrasepsi yang sekali pemakaiannya dapat
bertahan selama 3 tahun sampai seumur hidup, jenis kontrasepsi ini diantaranya
adalah AKDR/IUD, AKBK/implan, MOW (Tubektomi) dan MOP (Vasektomi)
(Prawirohadjo S, 2014).

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat ibu-ibu mau
mengikuti kegiatan Penyuluhan metode kontrasepsi jangka panjang ini bertujuan
mengontrol laju pertumbuhan penduduk dan juga untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia.
Penyuluhan metode alat kontrasepsi jangka panjang dan dilakukan secara
baik dan jelas sesuai dengan tingkat pendidikan dan paritas masyarakat di RT 15
Kelurahan Gandus. Selain itu juga dibuka forum diskusi 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. Aplikasi hasil penelitian terbaru
tentang keluarga berencana (KB).
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Tabel 1.1 Rencana dan Kebutuhan Penyuluhan
No. Kegiatan
1.
Konsumsi

2.

3.

Penyuluhan

Umum

Kebutuhan
 Snack
60 x Rp. 10.000











TOTAL

Cetak Leaflet
30 x Rp. 3000
Souvenir
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. 50.000

Anggaran
Rp. 600.000

Rp. 150.000
Rp. 300.000

Rp. 600.000
Rp. 300.000

Rp. 600.000

Rp. 200.000
Rp. 50.000
Rp. 3.000.000

LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI
Gambar 1 foto dokumentasi

SATUAN ACARA PENYULUHAN

Pokok Pembahasan
Sub pokok pembahasan
Sasaran

: Keluarga Berencana (KB) Jangka Panjang
: Pengertian, Tujuan, Fungsi KB
: Seluruh Masyarakat RT 15 Kelurahan Gnadus

Hari/ Tanggal
Tempat
Jam / Waktu

: Sabtu, November 2020
: Balai Pertemuan RT 15 Kelurahan Gandus
: 09:00- 10:00 WIB

1) Tujuan
A. Tujuan Umun
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit di harapkan ibu di
Tegal Binangun mengethui tentang Penting nya KB Jangka
Panjang
B. Tujuan Khusus
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh
Ibu di desa tegal binangun Mampu:
1.

Menjelaskan Pengertian KB Jangka panjang

2.

Mengetahui Pentingnya KB jangka panjang

3.

Mengetahui Fungsi KB jangka panjang

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

Pengertian KB Jangka Panjang

2.

Tujuan KB Jangka Panjang

3.

Manfaat KB

4.

Macam-macam KB Jangka Panjang

1. 2 Metode Penyuluhan
1. Ceramah
2. Tanya Jawab
1. Media
1. Laptop
2. LCD
3. Leaftlet

Setting Tempa
Moderator

Penyaji

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe

LAMPIRAN 5
MATERI

1. Definisi keluarga berencana
Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan
jarak anak yang diinginkan agar dapat mencapai hal tersebut maka
dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah atau pun menunda
kehamilan (Sulistyawati, 2014).
Keluarga berencana adalah upaya untuk meningkatkan kepeduliaan
peran serta masyarakat melalui pendewasaan perkawinan, pengaturan
kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan
keluarga, untuk mewujudkan keluarga kecil bahagiasejahtera (BKKBN,
2009). Salah satu masalah terpenting yang dihadapi oleh negara
berkembang, seperti di Indonesia yaitu ledakan penduduk. Ledakan
penduduk mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang pesat. hal
ini karena minimnya pengetahuan serta pola budaya pada masyarakat
setempat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Indonesia
telah menerapkan program Keluarga Berencana (KB) yang dimulai sejak
tahun 1968 dengan mendirikan LKBN (Lembaga Keluarga Berencana
Nasional) yang kemudian dalam perkembangannya menjadi BKKBN
(badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Gerakan Keluarga
Berencana Nasional bertujuan untuk mengontrol laju pertumbuhan
penduduk dan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
(Susilaswati, 2014).

2. Tujuan Keluarga Berencana

Upaya Keluarga Berencana dilakukan dengan tujuan agar
terkendalinya tingkat kelahiran dan pertambahan penduduk, meningkatnya
jumlah peserta KB atas dasar kesadaran, berkembangnya usaha-usaha
yang membantu peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, perpanjangan
usia harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan balita, serta
kematian ibu pada masa persalinan (Sulistyawati,2014).

3. Manfaat Keluarga Berencana
Keluarga berencana memberikan manfaat yaitu:
a. Menurunkan angka kematian ibu dan anak
b. Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi
c. Peningkatan kesejahteraan keluarga

4.Macam-macam metode kontrasepsi jangka panjang
1. KB Susuk (Implant)
Di Indonesia implant diperkenalkan dengan nama KB susuk atau
AKBK (Alat Kontrasepsi Bawah Kulit) yaitu alat kontrasepsi yang
dipasang

dibawah

jaringan

kulit,

dibagian

lengan

atas

(Handayani,2010).
Gambar 2 KB Implant

a. Keuntungan KB Implant
1. Masa pakai jangka panjang (sampai lima tahun).
2. Pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah
pencabutan.
3. Tidak mengganggu aktivitas seksual.
4. Tidak mengganggu produksi ASI..
5. Dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan.

b. Efek Samping KB Implant
Menurut

Depkes

RI

(1999), Perubahan dalam periode

menstruasi merupakan keadaan yang paling sering ditemui,
dan kadang – kadang ada akseptor yang mengalami kenaikan
berat badan. Biasanya terjadi peningkatan berat badan 1- 2
kg. (Saifuddin, 2003).
2. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)
AKDR adalah suatu alat atau benda yang dimasukan kedalam
rahim yang sangat efektif, reversibel dan berjangka panjang, dapat
dipakai oleh semua perempuan usia reproduktif. (Dahlan, 2013)
Gambar 2 IUD

a. Keutungan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
1. Efektif dengan segera
2. Metode jangka panjang
3. Tidak mempengaruhi hubungan seksual
4. Meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlutak
utuntuk hamil
5. Tidak mempengaruhi kualitas ASI
6. Membantu mencegah kehamilan ektopik
7. Dapat digunakan sampai menopause ( 1 tahun atau lebih
setelah haid terakhir) (Hanafi, 2010).
b. Kerugian Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
1. Dismenorea

2. Sedikit peningkatan risiko kehamilan ektopik bila ada
kegagalan AKDR
3. Peningkatan risiko infeksipanggul
4. AKDR terlepas keluar
5. Malposisi AKDR
6. Kehamilan yang disebabkan pengeluaran, perforasi, atau
malposisi (Hanafi, 2010).
3. Metode kontrasepsi mantap
A. Vasektomi/MOP
Vasektomi adalah melakukan tindakan mengikat/memotong
saluran spermatozoid yang berasal dari testis, sehingga semen (air
mani) tidak lagi mengandung spermatozoid (sel kelamin pria)
(Hartanto, 2013).
1. Keuntungan
a. Efektif, kemungkinan gagal tidak ada karena dapat di
check kepastian dilaboraturium.
b. Aman, Morbiditas rendah dan tidak ada mortalitas.
c. Cepat, hanya memerlukan 5-10 menit dan pasien tidak
perlu dirawat di Rumah Sakit.
d. Menyenangkan bagi akseptor karena hanya memerlukan
anastesi lokal saja.
2. Kerugian
a. Harus dengan tindakan operatif
b. Kemungkinan ada komplikasi seperti perdarahan dan
infeksi.
c. Pada orang-orang yang mempunyai problem-problem
psikologis yang memengaruhi seks, dapat menjadikan
keadaan semakin parah.
B. Tubektomi/MOW
Definisi Tubektomi menurut KBBI tubektomi adalah istilah
kedokteran pemandulan pada wanita, dilakukan dengan cara atau

mengatur saluran telur; sterilisas. Tubektomi adalah metode
kontrasepsi permanen di mana saluran tuba di blokir sehingga sel
telur tidak bisa masuk kedalam rahim. Tubektomi adalahilitas
prosedur bedah untuk perawatan fertilitas(kesuburan) seseorang
secara permanen (Saifuddin, 2003). .
1. Keuntungan Tubektomi
keuntungan tubektomi adalah:
a.

Sangat efektif (0,5 kehamilan per-100 perempuan selama
tahun pertama penggunaan).

b.

Tidak mempengaruhi proses menyusui (breastfeeding).

c.

Tidak bergantung pada faktor senggama.

d.

Baik bagi klien apabila kehamilan akan menjadi risiko
kesehatan yang serius.

2. Efek Samping Tubektomi
Efek samping tubektomi antara lain hematoma/perdarahan
pada bekas luka operasi, timbulnya radang setempat, pengaruh
psikologis, seperti pusing dan cepat marah. Efek samping yang
pasti muncul hanyalah luka parut bekas operasi di bagian bawah
perut. Hal yang perlu diperhatikan setelah operasi berlangsung
adalah jika mengalami muntah yang hebat, nyeri perut, sesak
nafas, perdarahan yang banyak, demam tinggi, terlambat haid
yang disertai oleh tanda-tanda kehamilan seperti pusing, mual dan
muntah maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. (Yusuf H,
2009)
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Tabel 1.1 Rencana dan Kebutuhan Penyuluhan
No. Kegiatan
4.
Konsumsi

5.

6.

Penyuluhan

Umum

Kebutuhan
 Snack
60 x Rp. 10.000











TOTAL

Cetak Leaflet
30 x Rp. 3000
Souvenir
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. 50.000

Anggaran
Rp. 600.000

Rp. 150.000
Rp. 300.000

Rp. 600.000
Rp. 300.000

Rp. 600.000

Rp. 200.000
Rp. 50.000
Rp. 3.000.000

