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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 tri darma perguruan tinggi salah satunya pengabdian ini adalah suatu 

upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar supay terlaksananya Tridarma 

Perguruan Tinggi untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan teknologi 

kepada masyarakat. Berdasarkan hal ini, kami mengajukan usulan kegiatan 

pengabdian di Masyarakat di Kelurahan 12 ulu kecamatan seberang ulu 2 

Palembang dengan tujuan pengabdian ini adalah memberikan bekal pengetahuan 

kepada masyarakat agar dapat memiliki pemahaman tentang Pentingnya 

Persalinan Dengan Tenaga Kesehatan. 
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PRAKATA 

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini yang berjudul Pentingnya 

Persalinan Dengan Tenaga Kesehatan Di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan 

Seberang Ulu 2 Kota Palembang Tahun 2019 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. 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. Warga masyarakat di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 

Kota Palembang 

5. 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 2019  

      Ketua Pelaksana, 

 

 

      Meta Rosdiana, SST., M.Kes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Selama minggu akhir kehamilan, tubuh ibu hamil mengalami 

perubahan yang mempersiapkan diri untuk menghadapi persalinan. 

Payudara akan memproduksi banyak kolostrum. Rahim akan menjadi 

lebih sensitif dan berkontraksi lebih sering, baik spontan atau sebagai 

respon terhadap aktivitas dan gangguan ringan seperti gangguan 

berjalan, bersin dan benturan pada perut. 

 Dari data profil puskesmas kelurahan 12 ulu  jumlah ibu hamil 

17,8%, Ibu bersalin 89,89%, ibu nifas 89,89%, bayi balita, dari data 

diatas jumlah ibu hamil yang melahirkan dengan Nakes sebanyak 

89,89%, ditolong Non Nakes 0%, Pada wilayah kelurahan 12 ulu 

Banyaknya jumlah ibu hamil 89,89%, ibu bersalin 89,89%, ibu 

nifas89,89%. Pada ibu hamil yang ditolong oleh non nakes 0% dan 

dengan nakes 89,89% , dengan kondisi teratur wilayah penyuluhan 

tugas persalinan dengan nakes. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Pengetahuan tentang persalinan dan penolong persalinan dapat 

membantu ibu untuk menjalani proses persalinan yang baik dan 

menyenangkan. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang 

persalinan dengan tenaga kesehatan dan permasalahannya tentunya 

akan berdampak pada respon klien pada saat mengalami persalinan. 

1.3 Tujuan Kegiatan 

 Meningkatkan pemahaman ibu tentang persalinan dengan tenaga 

Kesehatan sehingga ibu dapat mendapatkan pelayanan persalinan 

yang baik dan menyenakan bagi warga di kelurahan 12 ulu kecamatan 

seberang ulu palembang. 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 

2.1 Target 

Target dalam kegiatan penyuluhan Efektivitas senam hamil pada 

ibu hamil ini supaya masyarakat mampu dan memiliki pengetahuan 

mengenai pentingnya untuk melakukan senam hamil pada masa kehamilan 

sehingga jika telah memahami atau melihat penyuluhan maka masyarakat 

dapat melakukan senam hamil dengan sendiri di rumah, yang bertujuan 

supaya masyarakat dapat melakukan senam hamil dengan melakukan 

senam hamil secara rutin. 

 2.2 Luaran 

Dari penyuluhan senam nifas di kelurahan 12 ulu kecamatan 

seberang ulu 2 Palembang 2019. Di dapatkan luaran berupa : 

1. Laporan penyuluhan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat 

yang dapat dilihat oleh pengabdi berdasarkan formatpenyuluhan yang 

telah diberikan. 

2. Satu artikel pada media elektronik website  
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN  

 

3.1 Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat Kelurahan 12 Ulu 

Kecamatan Seberang Ulu 2 Kota Palembang 

 

3.2 MetodeKegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode 

ceramah. 

 

3.3 JadwalPelaksanaan 

Tanggal : Senin, 16 November 2019 

Waktu  : Pukul 09.00 s.dSelesai 

Tempat : Balai Pertemuan, Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang 

Ulu 2 Kota Palembang. 
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BAB 1V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kegiatan pendidikan kesehata (Penyuluhan) tentang Pemilihan 

persalinan dengan tenaga kesehatan di kelurahan 12 ulu kecamatan 

seberang ulu 2 Palembang secara umum berjalan dengan lancar. Pengurus 

balai pertemuan juga membantu mempersiapkan tempat dan 

mengkoordinir  peserta penyuluhan.Peserta penyuluhan merupakan warga 

masyarakat di kelurahan tersebut, tempat yang dipakai ialah balai 

pertemuan yang terdapat di kelurahan 12 ulu kecamatan seberang ulu 2 

Palembang. 

Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri 

memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mencoba menggali 

pengetahuan dasar mengenai pe,ilihan persalinan dengan tenaga 

kesehatan. Pemateri mengajukan pertanyaan mengenai pemilihan 

persalinan dengan tenaga kesehatan. Setelah menggali pengetahuan dasar 

kemudian pemateri mulai memaparkan materi pendidikan kesehatan 

mengenai pemilihan persalinan dengan tenaga kesehatan. Selama kegiatan 

penyuluahan peserta tanpak antusias dan memperhatikan isi materi 

penyuluhan. 

Kegiatan pemberian materi berlangsung kurang lebih 30 menit dan 

di akhir sesi pemateri memberikan kesempatan pada peserta untuk 

mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Setelah 

menjawab pertanyaan dari peserta,pemateri melakukan evaluasi terkait 

pemberian  materi yang telah disampaikan dengan cara memberikan 

pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjawab 

pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab mendapatkan door 

prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan penyuluhan ditutup 

dengan kegiatan foto bersama  dengan ibu- ibu masyarakat peserta 

seminar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diharapkan dapat membuat ibu-

ibu lebih memahami tentang persalinan dengan tenaga kesehatan dan 

mengatasi setiap permasalahan pada saat persalinan dengan tenaga kesehatan. 

penolong persalinan merupakan suatu penetapan keputusan memilih penolong 

persalinan terhadap persalinan ibu yang melahirkan. Salah satu faktor yang 

paling mempengaruhi dalam persalinan adalah memilih tenaga penolong 

persalinan dalam membantu proses persalinan.  

Materi yang diberikan merupakan pengetahuan tentang persalinan 

dengan tenaga Kesehatan dan disampaikan secara lugas dan jelas sesuai 

dengan tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan 

Seberang Ulu 2 Kota Palembang. Selain itu juga dibuka forum diskusi tanpa 

batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias 

dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. 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 persalinan dengan tenaga 

Kesehatan serta upaya-upaya penanganan setiap permasalahan pada saat 

persalinan yang terjadi. 

 

 

 

 

  



 
 

13 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Amiruddin, dan Jakir. 2006. Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan 

Tenaga Penolong Persalinan Oleh Ibu Bersalin di Wilayah Kerja 

Puskesmas Borong Kompleks Kab.Sinjai Tahun 2006. Bulletin 

Epidemiologi. FKM Hasanuddin Makassar. 

Zalbawi, 2006. Pemilihan Tenaga Penolong Persalinan, diakses dari 

http:/www.google.co.id. 

Holmes, Debbie dan Philip N. Baker.Buku Ajar Ilmu Kebidanan. Ahli Bahasa, 

Eka Anisa Mardella dan Pamilih Eko Karyuni. Jakarta: EGC. 2011. 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2010. “ Pedoman Pelaksanaan 

Kemitraan Bidan Dan Dukun”, Official Website Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia. Diaksesdi:http://www.kesehatanibu.depkes.go.id/wp- 

content/plugins/download-monitor/download.php?id=21 (diakses pada 

tanggal 4 maret 2021). 

Widyatun, Diah. 2015. “Pembinaan Dukun Bayi Di Komunitas”. Blog Jurnal 

Bidan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 

 

LAMPIRAN 

1. Surat Tugas dosen 

2. Surat tugas mahasiswa 

3. Kontrak pengabdian  

4. Satuan Acara Penyuluhan (SAP Beserta Materi) 

5. Dokumentasi (Foto,Lamflet dan Daftar Hadir Peserta) 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 

PENTINGNYA PERSALINAN DENGAN TENAGA KESEHATAN DI 

KELURAHAN 12 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU 2  KOTA 

PALEMBANG TAHUN 2019 

Sub Pokok Bahasan                :  Pentingnya Persalinan Dengen Tenaga Kesehatan 

Sasaran                                    : Masyarakat Kelurahan 12 Ulu 

Waktu                                     : 30 menit  

Tanggal                                   : Senin, 16 September 2019 

Tempat                                    : Balai Pertemuan 

1. Tujuan instruktional umum 

Setelah dilakukan penyuluhan diharapkan masyarakat kelurahan 12 ulu 

mengetahui betapa pentingnya persalinan dengan tenaga kesehatan. 

2. Tujuan instruktional khusus 

Setelah mengikuti penyuluhan selama 30 menit para masyarakat mampu 

menjelaskan tentang pemilihan penolong persalinan. 

 

3. Topik  

Pentingnya persalinan dengan tenaga kesehatan 

4. Sasaran  

Masyarakat kelurahan 12 ulu 

 

5. Metode  

a. Ceramah  

b. Tanya jawab  
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6. Media  

Leaflet 

LCD Proyektor 

 

7. Waktu dan tempat 

Tanggal  : Senin, 16 September 2019 

Pukul  : Pukul 09.00 s.d Selesai 

Tempat  : Balai Pertemuan 

 

8. Setting tempat 
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penyaji moderator 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Observe 
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9. Kegiatan penyuluhan 

N

o  

W

aktu  

Kegiatan 

penyuluhan  

Kegian 

pesertata 

1 5 

menit  

Pembukaan : 

1. Memberi salam dan 

memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan tujuan 

dari penyuluhan. 

3. Melakukan kontrak 

waktu. 

4. Menyebutkan materi 

penyuluhan yang akan 

diberikan 

 

1. Menyambut 

salam dan 

mendengarkan 

2. Mendengarkan 

3. Mendengarkan 

4. Mendengarkan 

 

2 10 Meni

t 

Pelaksanaan  : 

1. Pemaparan tentang 

pemilihan penolong 

persalinan 

1. Menyampaikan 

informasi yang 

telah diketahui 

2. Mendengarkan 

dan 

Memperhatikan. 

 

3 1

0 menit 

Tanya jawab : 

1. Memberi kesempatan 

bertanya kepada 

peserta 

2. Menjawab pertanyaan 

dari pesert 

 

1. Memberikan 

pertanyaan 

2. Menjawab 

pertanyaan 

 

4 5 

menit 

Penutup : 

1. Feedback materi 

1. Menyebutkan 

sesuai materi 
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2. Menyimpulkan materi 

yang telah diberikan. 

3. Membagi leaflet 

4. Mengucapkan terima 

kasih dan salam 

penutup 

 

yang diberikan. 

2. Mendengarkan 

dan membalas 

salam 

3. Menerima 

leaflet. 

 

 

10. Evaluasi 

Prosedur              : Pemahaman materi 

Bentuk                : Essay 

Jenis                    : Lisan 
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MATERI PENYULUHAN 

 

A. Pemilihan Penolong Persalinan  

1. Definisi  

Menurut Purwoastuti (2015) pemilihan penolong persalinan 

merupakan suatu penetapan keputusan memilih penolong persalinan 

terhadap persalinan ibu yang melahirkan. Salah satu faktor yang paling 

mempengaruhi dalam persalinan adalah memilih tenaga penolong 

persalinan dalam membantu proses persalinan. Tenaga penolong 

persalinan adalah orang yang biasa memeriksa kehamilan atau 

memberikan pertolongan selama persalinan dan masa nifas (Badriah, 

dkk., 2012).  

2. Macam-Macam Penolong Persalinan  

Berdasarkan Permenkes RI No. 97 Tahun 2014 tentang pelayanan 

kesehatan sebelum hamil, masa hamil, persalinan, sesudah melahirkan, 

penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan seksual. Jenis 

tenaga penolong persalinan yang memberikan pertolongan persalinan 

kepada ibu meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan, yaitu:  

a. Tenaga kesehatan   

Tenaga kesehatan adalah tenaga professional di bidang 

kesehatan yang telah menyelesaikan atau menempuh studi di bidang 

kesehatan dan mendapat legalisasi atau Surat Izin Praktek (SIP) dari 

menteri kesehatan. Tenega kesehatan yang menolong persalinan 

meliputi dokter spesialis kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat 

yang dilatih kebidanan (Permenkes RI No. 97 Tahun 2014).  

b. Tenaga non kesehatan  

Pengertian dari tenaga non kesehatan (non nakes) adalah 

seseorang atau setiap badan yang memberikan pelayanan kesehatan 

bukan berdasarkan pendidikan formal, tetapi berdasarkan pengalaman 

dan keberanian semata (Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2015).  

3. Tenaga Penolong Persalinan  

1. Tenaga Kesehatan  

a. Dokter spesialis kebidanan  

Dokter spesialis kebidanan adalah dokter yang 

menghususkan diri dalam bidang ilmu obstetric dan ginekologi. 

Dokter spesialis kebidanan berperan penting dalam upaya 

percepatan penurunan AKI. Keberadaan dokter spesialis 

kebidanan diharapkan dapat berperan sebagai tenaga advokasi 

kepada sektor terkait. Baik dokter spesialis kandungan maupun 
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bidan bekerja lebih higienis dengan ruang lingkup hampir 

mencakup seluruh golongan masyarakat.  

Walaupun dokter spesialis dapat menanggulangi semua 

kasus, tetapi hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat 

menikmatinya. Hal ini disebabkan oleh biaya yang terlalu 

mahal, jumlah yang terlalu sedikit dengan penyebaran yang 

tidak merata (Syafrudin, 2009 dalam Pramiadi).  

b. Bidan  

Definisi bidan menurut International Confederation Of 

Midwifes (ICM) adalah seseorang yang telah mengikuti 

program Pendidikan. bidan yang diakui di negaranya, telah 

lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi 

untuk didaftar dan atau memiliki izin yang sah dalam 

melakukan praktik bidan.  

Bidan diakui sebagai tenaga professional yang 

bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra 

perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, dan nasihat 

selama hamil, masa persalinan, dan masa nifas, memimpin 

persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan 

kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya 

pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi 

pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis yang sesuai serta 

melaksanakan tindakan kegawatdaruratan  

Pada saat ini terdapat dua jenis bidan, yaitu bidan yang 

mendapatkan pendidikan khusus selama tiga tahun dan perawat 

yang mendapatkan pendidikan kebidanan selama satu tahun 

yang disebut sebagai perawat bidan (Syafrudin, 2009 dalam 

Pramiadi, 2010).  

Program penempatan bidan disetiap desa merupakan 

salah satu program trobosan pemerintah dalam rangka 

pemerataan pelayanan kesehatan dengan tujuan menurunkan 

AKI dan AKB. Peran bidan dalam pelayanan kesehatan 

meliputi pemberian asuhan langsung, penyuluhan kesehatan, 

menemukan kasus, pelaksana tujuan, penghubung, konselor, 

anggota tim, dan panutan.  

2. Tenaga Non Kesehatan  

a. Menurut Depkes RI, tenaga non kesehatan yang menolong 

persalinan terbagi menjadi dua, yaitu:  

b. Dukun paraji terlatih ialah dukun paraji yang mendapatkan 

pelatihan oleh tenaga kesehatan dan telah dinyatakan lulus.  
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c. Dukun paraji tidak terlatih ialah dukun paraji yang belum 

pernah dilatih oleh tenaga kesehatan atau dukun paraji yang 

sedang dalam pelatihan oleh tenaga kesehatan dan belum 

dinyatakan lulus.  

 

Dukun paraji adalah seorang anggota masyarakat, pada 

umumnya seorang wanita yang mendapat kepercayaan serta 

memiliki keterampilan menolong persalinan secara tradisional dan 

memperoleh keterampilan tersebut dengan cara turun temurun.  

4. Tugas Penolong Persalinan  

Menurut Badriah, dkk., (2012) tugas yang harus dilakukan oleh tenaga 

kesehatan dalam menolong persalinan yaitu:  

a. Memberikan dukungan pada ibu, suami dan keluarga selama proses 

persalinan, baik saat akan melakukan persalinan maupun 

setelahnya.  

b. Melakukan pamantauan terhadap ibu dan janin dalam proses 

persalinan menilai adanya faktor risiko, melakukan deteksi dini 

terhadap komplikasi persalinan yang mungkin muncul.  

c. Melakukan intervensi minor bila diperlukan, pada kasus gawat 

janin, melakukan penatalaksanaan pada bayi baru lahir.  

d. Melakukan rujukan pada fasilitas yang lebih lengkap sesuai dengan 

masalah kasus yang dirujuk bila didapat adanya faktor risiko atau 

terdeteksi adanya komplikasi selama proses persalinan.  

e. Kemitraan penolong persalinan dukun paraji dengan bidan desa.  

Kemitraan antara bidan dengan dukun paraji adalah suatu 

proses kerjasama dalam membantu melakukan pendampingan pada 

seorang ibu, mulai saat ibu hamil, pendampingan dan membantu 

proses persalinan dan mendampingi atau merawat pada saat nifas 

sesuai dengan keahlian, fungsi dan kewenangannya sehingga 

seorang ibu dapat melalui semua proses tersebut dengan baik, 

tenang, aman dan nyaman. Tujuan dari kemitraan ini adalah untuk 

meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dalam 

rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi akibat kehamilan 

dan persalinan dengan mendayagunakan dukun paraji sebagai 

pendamping spiritual untuk melakukan komunikasi yang terarah 

sesuai dengan kebutuhan ibu hamil, melahirkan, nifas, serta 

membantu bidan dalam semua proses sesuai dengan 

kemampuannya.  
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5. Tugas Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan  

Berdasarkan Permenkes RI No.97 Tahun 2014 tujuan persalinan yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu:  

a. Menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi 

yang sehat dan berkualitas.  

b. Peningkatan kualitas pertolongan persalinan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan professional secara berangsur-angsur.  

c. Meningkatan jangkauan dan pemanfaatan fasilitas pelayanan 

pertolongan persalinan yang tersedia sesuai kebutuhan masyarakat.  

d. Peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 

untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.  

e. Meningkatkan kemampuan peran serta masyarakat.  

 

6. Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan  

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah salah satu 

indikator dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang kesehatan 

kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam keputusan mentri kesehatan 

No. 43 Tahun 2016. Dalam pengertiannya SPM harus dapat digunakan 

untuk mengevaluasi kinerja pelayanan. SPM bidang kesehatan meliputi 

jenis pelayanan, indikator dan nilai dengan target pelayanan. Selain itu 

persalinan oleh tenaga kesehatan termuat dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang tentang pelayanan kesehatan 

sebelum hamil, masa hamil, persalinan, sesudah melahirkan, 

penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan seksual.  
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Tabel 3.1 

Rencana Anggaran Biaya 

No. Kegiatan Kebutuhan Anggaran 

1.  Konsumsi  Snack 

30 x Rp. 15.000 

 

 

Rp. 450.000 

 

2.  Penyuluhan  Cetak Leaflet 

30 x Rp. 3000 

 Souvenir 

 

Rp.  90.000 

Rp.  150.000 

3.  Umum  Honorarium 

Pelaksana 

Rp. 200.000 x 3 orang 

 Honorarium RT 

Rp. 400.000 

 Honorarium Kader 

PKK 

Rp. 250.000 x 2 orang 

 Pembuatan laporan       

kegiatan dan 

penggandaan 

Rp. 200.000 

 ATK 

Rp. 110.000 

 

 

 

Rp. 600.000 

 

Rp. 400.000 

 

 

 

Rp. 500.000 

 

 

 

 

Rp. 200.000 

 

Rp.  110.000 

 

 TOTAL  Rp. 2.500.000 

 

 


