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 Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran khususnya bagi ibu hamil di 

DesaSukadamai Kota Kayuagungagar mengetahui pentingnya Gizi seimbang ibu hamil masa 

New Normal COVID-19. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung selama 1 hari 

dilaksanakan pada tanggal 04 Juli2020 dan diikuti oleh 20 orang ibu hamil. Selama kegiatan 

ini berlangsung ibu hamil sangat antusias mengikuti acara sampai dengan selesai, dan berkat 

bantuan dari pihakDesaSukadamai Kota Kayuagung acara ini berjalan dengan tertib dan 

lancar. Diharapkan dari kegiatan ini ibu hamil dapat menerapkan gizi seimbang dengan 

mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, misalnya sayur, buah, dan makanan tinggi protein, 

agar daya tahan tubuh ibu kuat sehingga dapat mencagah penularan penyakit oleh virus 

terutama virus COVID-19. 

 

Kata Kunci : Gizi Ibu Hamil 

 

 

 

 

  

https://www.alodokter.com/ketahui-makanan-berprotein-tinggi-dan-manfaatnya-di-sini
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. ANALISIS SITUASI DAN PERMASALAHAN 

 COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory 

syndrome coronavirus-2 (SARS-COV-2) yang juga sering disebut virus Corona. COVID-19 dapat 

menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi 

paru-paru, seperti pneumonia.  

 Dilaporkan pertama kali pada 31 Desember 2019, Coronavirus disease 2019 (COVID-19) adalah 

penyakit yang sedang mewabah hampir di seluruh dunia saat ini. Di mulai dari daerah Wuhan, 

provinsi Hubei, Tiongkok yang melaporkan pertama kali mengenai kasus Pneumonia yang tidak 

diketahui penyebabnya.  

 Berdasarkan data per tanggal 14 Februari 2020, angka mortalitas di seluruh dunia sebesar 

2,1%, secara khusus di kota Wuhan sebesar 4,9% dan provinsi Hubei sebesar 3,1%. Di 

Indonesia per tanggal 14 Maret 2020 ada sebanyak 96 kasus yang terkonfirmasi COVID-19 

dengan jumlah kematian 6 orang dan menjadi negara ke 65 yang positif konfirmasi COVID-

19. Secara keseluruhan tingkat mortalitas dari COVID-19 masih lebih kecil jika 

dibandingkan dengan kejadian luar biasa oleh Coronavirus tipe lain yaitu Severe Acute 

Respiratory Syndrome-coronavirus (SARS- COV) dan Middle East Respiratory Syndrome-

coronavirus (MERS-CoV) masing- masing sebesar 10% dan 40%. 

 Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di Indonesia saat ini sudah semakin 

meluas, dengan  jumlah kasus terpapar COVID-19 semakin bertambah dari hari ke hari. 

Setiap harinya selalu ada penambahan jumlah orang yang terinfeksi COVID-19. Hingga saat 

ini, banyak negara termasuk Indonesia belum mampu menghentikan penyebarannya karena 

belum ditemukan obat atau vaksinnya. 

 Dalam situasi normal, kematian ibu dan kematian neonatal di Indonesia masih menjadi 

tantangan besar, apalagi pada saat situasi bencana. Saat ini, Indonesia sedang menghadapi 

bencana Nasional non alam COVID-19 sehingga pelayanan kesehatan maternal dan neonatal 

menjadi salah satu layanan yang terkena dampak baik secara akses maupun kualitas. 

dikhawatirkan, hal ini menyebabkan adanya peningkatan morbiditas dan mortalitas ibu dan 

bayi baru lahir. 



 

 Infeksi virus Corona pada ibu hamil tidak hanya bisa menyebabkan gejala yang berat pada 

ibu, tapi juga berisiko membahayakan bayi yang dikandungnya. Oleh karena itu, tindakan 

pencegahan perlu dilakukan agar ibu hamil tidak mudah tertular virus Corona. 

 Para ahli masih mempelajari pengaruh COVID-19 atau infeksi virus Corona pada ibu 

hamil. Namun, perubahan sistem imun yang terjadi pada kehamilan dapat membuat ibu hamil 

lebih rentan terkena infeksi virus Corona dan lebih berisiko mengalami gejala penyakit yang 

berat dan fatal. Selain itu, demam tinggi yang terjadi akibat COVID-19 di trimester pertama 

kehamilan dapat meningkatkan risiko terjadinya cacat lahir pada anak. 

 Pandemi COVID-19 belum juga bisa dikatakan berakhir, namun kehidupan harus terus 

berjalan. Untuk itu, masyarakat harus mulai beradaptasi dengan kebiasaan hidup baru atau  

disebut dengan ‘New Normal Life’, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ketua Tim 

Pakar Gugus Percepatan Penanganan COVID-19, Bapak Wiku Adisasmito. New 

Normal adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal dengan ditambah 

menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. 

 Infeksi virus Corona pada ibu hamil dapat dicegah dengan daya tahan tubuh yang baik. 

Agar daya tahan tubuh kuat, Ibu hamil disarankan untuk mengonsumsi makanan sehat dan 

bergizi, misalnya sayur, buah, dan makanan tinggi protein. 

 Ibu hamil juga bisa mengonsumsi suplemen atau vitamin prenatal sesuai anjuran bidan / 

dokter untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan. Selain itu, berolahraga 

secara rutin dan beristirahat yang cukup juga penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. 

 

B. SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 Solusi dari permasalahan yang telah dijabarkan dalam analisis situasi adalah memberikan 

pengetahuan dan pemahaman ibu hamil di DesaSukadamai Kota Kayuagungtentang Gizi ibu 

hamil sehingga ibu dapat menerapkan menu gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. 

Setelah penyuluhan, ibu hamil mampu menjelaskan kembali  Jenis-jenis makanan yang 

mengandung gizi seimbang. 

 

C. TUJUAN KEGIATAN 

 Meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada ibu hamil mengenai Gizi seimbang pada 

ibu hamil. 

 

 

https://www.alodokter.com/memahami-kelainan-kongenital-dan-faktor-penyebabnya/
https://www.alodokter.com/ketahui-makanan-berprotein-tinggi-dan-manfaatnya-di-sini
https://www.alodokter.com/benarkah-suplemen-bisa-mencegah-penularan-virus-corona
https://www.alodokter.com/ini-pentingnya-vitamin-prenatal-untuk-kehamilan


 

D. MANFAAT KEGIATAN 

1. Bagi Dosen 

 Pengabdian kepada masyarakat ini berguna sebagai salah satu realisasi dari kewajiban 

dosen dalam Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. 

 

2. Bagi Ibu Hamil 

 Mendapatkan pemahaman baru mengenai pentingnya mengetahui gizi seimbang pada 

masa kehamilan. sehingga prilaku ibu hamil dalam menjaga kesehatan dapat menjadi lebih 

baik. Penyuluhan yang dilaksanakan di DesaSukadamai Kota Kayuagungtidak hanya  

menyebutkan Gizi seimbang pada masa kehamilan saja. Namun yang terpenting adalah 

membekali ibu hamil untuk melakukan / menerapkan menu Gizi seimbang dalam kehidupan 

sehari-hari agar ibu hamil memiliki daya tahan tubuh yang baik sehingga dapat mencegah 

penularan dari berbagai macam penyakit.  

 

 

  



 

BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

Luaran :Satu artike lpada  media elektronik 

Indikator capaian Program Pengabdian mandiri yang di tunjukan adalah: 

Masyarakat di DesaSukadamai Kota Kayuagung  mampu dan memiliki pengetahuan tentang 

Tumbuh Kembang pada Bayi dan Balita di DesaSukadamai Kota Kayu agung mampu dalam 

pemantauan Tumbuh Kembang pada Bayi  dan Balita. 

Luaran yang direncanakan setelah  program  pengabdian dilaksanakan selain publikasi pada 

media massa cetak Koran dan website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

A. KHALAYAK SASARAN  

 Adapun sasaran Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul Gizi Ibu Hamil 

Masa New Normal COVID-19 di RB Citra Kota  Palembang yang berjumlah 20 Orang ibu 

hamil. 

 

B. JADWAL KEGIATAN  

 Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus tahun 2020 

bertempatDesaSukadamai Kota Kayuagung. Dibawah ini adalah jadwal kegiatan yang telah 

dilakukan:  

 

Tabel 3.1 

Jadwal Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

Kegiatan Tahun 2020 

Mei  Juni  Juli  Agustus 

Pembuatan Proposal              

Persiapan 

Pelaksanaan 

             

Pengumpulan data              

Analisa Data              

Penyusunan 

Laporan 

             

 

C. BENTUK KEGIATAN 

 Kegiatan ini berupa penyuluhan kepada ibu hamil dan Tanya jawab. Alat yang digunakan 

berupa leaflet dan  lembar balik terkait tentang Gizi seimbang pada ibu hamil. 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL KEGIATAN 

 Evaluasi dilakukan setelah pemberian materi penyuluhan tentang Gizi Ibu Hamil Masa 

New Normal COVID-19. Indikator atau tolak ukur untuk menyatakan keberhasilan dari 

kegiatan yang dilakukan adalah ibu hamil mampu menyebutkan Jenis-jenis makanan yang 

mengandung Gizi seimbang sebanyak 85% dari keseluruhan jumlah ibu hamil. 

 

B. PEMBAHASAN KEGIATAN 

 Pada saat kegiatan dilakukan, ibu hamil yang ikut penyuluhan berjumlah 20 orang. Dari 

hasil evaluasi didapatkan ibu hamil yang mampu menyebutkan Jenis-jenis makanan yang 

mengandung Gizi seimbang setelah dilakukan penyuluhan berjumlah 85%. Antusiasme ibu 

hamil dalam mendengar, bertanya serta menjawab pertanyaan menjadi tolak ukur 

keberhasilan kegiatan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

1. Kegiatan penyuluhan diikuti secara antusias oleh ibu hamil di RB Citra kota Palembang 

2. Ibu hamil mampu memahami materi yang diberikan saat penyuluhan terbukti dari 

kemampuan ibu hamil mampu menyebutkan kembali jenis-jenis makanan yang mengandung 

Gizi seimbang. 

 

B. SARAN 

1. STIK Siti Khadijah Palembang 

 Diharapkan pihak institusi dapat terus meningkatkan kepedulian terhadap dosen yang akan 

melakukan Tridarma Perguruan Tinggi dengan dukungan moral dan material sehingga 

pengabdian masyarakat dapat terus terlaksana. 

2. RB Citra Palembang 

 Diharapkan kepada pihak DesaSukadamai Kota Kayuagungagar dapat meningkatkan lagi 

kegiatan penyuluhan seperti tetap melaksanakan kegiatan kelas ibu hamil yang dapat dilakukan secara 

kelompok maupun individu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Penyuluhan yang dilakukan 

bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ibu hamil akan pentingnya menerapkan gizi seimbang 

dalam masa kehamilan sehingga ibu hamil tetap sehat dan terhindar dari penularan penyakit 

khususnya virus COVID-19. 
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MATERI PENYULUHAN 

1. Pengertian Gizi 

Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan 

tubuh. Gizi seimbangadalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi 

dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan 

prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan memantau 

berat badan secara teraturdalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk 

mencegah masalah gizi. 

 

2. Manfaat Gizi Seimbang untuk Ibu Hamil 

a. Memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin 

b. Mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal, sehingga dapat menjalani 

kehamilan dengan baik dan aman 

c. Membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu 

d. Mengatasi permasalahan selama kehamilan 

e. Ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah 

kelahiran bayi. 

 

3. Zat Gizi yang diperlukan selama Hamil 

Pada masa kehamilan dianjurkan mengkonsumsi makanan yang mengadung zat gizi 

tertentu sebagai penunjang kesehatan ibu dan janin  maupun untuk keperluan 

perkembangan dan pertumbuhan janin. Berikut ini merupakan zat gizi yang diperlukan 

ibu hamil : 

Tabel. Gizi yang diperlukan selama Hamil 

 

 

 

 

 

 

 

http://gizi.fk.ub.ac.id/wp-content/uploads/2016/09/TS-11.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bahan Makanan yang dihindari dan dibatasi oleh Ibu Hamil 

a. Menghindari makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung bahan 

tambahan makanan yang kurang aman 

b. Menghindari daging/ telur/ ikan yang dimasak kurang matang karena 

mengandung kuman yang berbahaya untuk janin 

c. Membatasi kopi dan coklat, didalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat 

meningkatkan tekanan darah 

d. Membatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti yang banyak 

mengandung gula, lemak misalnya: keripik, cake 

e. Membatasi makanan yang mengandung gas, contoh: nangka (matang dan 

mentah), kol,ubi jalar, karena dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu 

hamil 

f. Membatasi konsumsi minuman ringan (soft drink), karena mengandung energi 

tinggi, yang berakibat pada berat badan ibu hamil meningkat berlebihan dan bayi 

lahir besar 

http://gizi.fk.ub.ac.id/wp-content/uploads/2016/09/TS2.png
http://gizi.fk.ub.ac.id/wp-content/uploads/2016/09/TS3.png


 

 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERI PENYULUHAN 

 

 

 

 



 

 



 

APITULASI BIAYA YANG DIUSULKAN 

NO. URAIAN JUMLAH (Rp) 

1. Honor Rp. 1.400.000,00 

2. Bahan/ PerangkatPenunjang/ Peralatan Rp. 1.160.000,00 

3. Perjalanan Rp.    100.000,00 

4 PengumpulandanPengolahan Data, Laporan. Rp.    340.000,00 

JumlahBiaya Rp. 3.000.000,00 

 

1.  Honor 

No. PelaksanaKegiat

an 

Jumlah Jumlahjam/ 

minggu 

Honor/ Jam Biaya (Rp) 

1 Ketua Tim 16 pertemuan 4 jam Rp.40.000,00 Rp.640.000,00 

2 Pelaksana 16 pertemuan 4 jam Rp.20.000,00 Rp.320.000,00 

3 Teknisi 16 pertemuan 4 jam Rp.15.000,00 Rp.240.000,00 

4 Ketua RT 16 pertemuan 4 jam Rp.12.500,00 Rp.200.000,00 

JUMLAH BIAYA Rp.1.400.000,00 

 

2.  Bahan/ PerangkatPenunjang/ Peralatan 

No. Bahan Volume BiayaSatuan (Rp) Biaya (Rp) 

1. Fotokopi Leaflet 40 lembar Rp.        750,00 Rp.   30.000,00 

2. Clipchart 1 buah Rp.   200.000,00 Rp.  200.000,00 

3. Spanduk 2x3 meter Rp .  40.000,00 Rp.  120.000,00 

4. Souvenir 30 buah Rp.   17.000,00 Rp. 510.000,00 

5. Snack  30 kotak Rp.   10.000,00 Rp. 300.000,00 

JUMLAH BIAYA Rp. 1.160.000,00 

 

3.  Perjalanan 

No. Jenis Volume BiayaSatuan (Rp) Biaya (Rp) 

1. Bensin Mobil 1 hari RP. 200.000,00 Rp.100.000,00 

JUMLAH BIAYA Rp. 100.000,00 

 



 

4.  PengumpulandanPengolahan Data, Laporan, Publikasi, Seminar, Pendaftaran HKI, dan 

Lain-Lain 

No. Tujuan Volume BiayaSatuan (Rp) Biaya (Rp) 

1. Kertas A4 80gram 1 rem Rp.  40.000,00 Rp.   40.000,00 

2. Tinta Printer Warna dan Hitam Rp. 286.000,00 Rp. 240.000,00 

3.  Jilid  4 rangkap Rp.   15.000,00 Rp.    60.000,00 

JUMLAH BIAYA Rp. 340.000,00 

 

 

 

 


