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ABSTRAK 

 

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 

PELATIHAN PEMANFAATAN TIM PADA WANITA USIA SUBUR GUNA 

MENURUNAN AKI DAN AKB DI DESA TEMBOK KIDUL KECAMATAN ADIWERNA 

KABUPATEN TEGAL 

 

AKB (Angka Kematian Bayi) dan AKI (Angka Kematian Ibu) merupakan salah satu 

indikator kesehatan masyarakat suatu negara. Tingginya AKB dan AKI di Indonesia 

menunjukkan masih lemahnya pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak. Kabupaten Tegal 

merupakan kabupaten yang masuk peringkat 5 kabupaten/kota dengan kasus AKI dan AKB 

tertinggi. Sebagian besar AKI dan AKB terjadi di beberapa desa yang masih rendah tingkat 

kesadaran akan pentingnya melakukan perawatan kehamilan dan masih minimnya 

pemanfaatan Teknologi Informasi Mutakhir (TIM), sehingga dipandang perlu untuk 

mengadakan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat. Posyandu di Desa Tembok Kidul 

sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama namun partisipasi masyarakat masih sangat 

rendah karena kesibukan bekerja dan tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga masyarakat 

perlu dikenalkan dengan posyandu dan kader-kadernya melalui program SMS center sebagai 

salah satu bagian dari TIM. 

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan wanita usia subur 

tentang kesehatan ibu dan anak, pemanfaatan TIM, dan meningkatkan keterampilan dalam 

memanfaatkan TIM yang ada. Metode pelaksanaan dilakukan dengan cara ceramah, diskusi, 

dan demonstrasi. Adapun pengukuran hasilnya dilakukan dengan menggunakan skor pre-test 

dan post-test serta buku laporan SMS sebagai tolak ukur perbandingan pengetahuan dan 

keterampilan. Program ini diikuti oleh perwakilan wanita usia subur dari masing-masing RW, 

kader, dan perangkat desa. Hasil dari pelaksanaan program ini menunjukkan ada perbedaan 

tingkat pengetahuan dan keterampilan setelah dilakukan penyuluhan dan pelatihan. Program 

ini dapat dijadikan sebagai kegiatan penunjang yang harus diterapkan di tiap daerah agar 

AKB dan AKI di Kabupaten Tegal menurun. 

 

Kata Kunci: Kabupaten Tegal, Wanita Usia Subur, AKI dan AKB, Teknologi Informasi 

Mutakhir (TIM), SMS Center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KATA PENGANTAR 

Rasa syukur yang dalam kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

berkat kemurahan-Nya Program Kegiatan Mahasiswa–Pengabdian Masyarakat (PKM-M) ini 

dapat diwujudkan sesuai dengan rencana. Melalui PKM-M ini kami telah berupaya 

memberikan yang terbaik demi terwujudnya program yang dirancang untuk mengasah 

kreativitas kewirausahaan mahasiswa, sekaligus mencoba membuat program penunjang untuk 

menyelesaikan masalah kesehatan yang terjadi di Indonesia. 

             Dengan penuh rasa rendah hati, kami juga sangat menghargai dan berterima kasih 

atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan oleh Dosen Pendamping kami, Ibu Dwi 

Sarwani yang telah dengan sepenuh hati mendukung seluruh kegiatan kami. Selain itu, kami 

juga mengucapkan banyak terima kasih pada berbagai pihak yang telah membantu 

terselenggaranya kegiatan kami, khususnya Ibu Bidan Nuraeni, Ibu Kartini, dan seluruh kader 

posyandu serta perangkat desa Tembok Kidul. 

            Besar harapan kami bahwa kegiatan yang telah kami rintis ini dapat berkembang ke 

arah positif dan semoga dapat memberi manfaat yang besar bagi banyak pihak, khususnya 

kami dan teman-teman mahasiswa dalam rangka belajar melakukan pengabdian kepada 

masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. 
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I. PENDAHULUAN 

A. LatarBelakangMasalah 

AKB (Angka Kematian Bayi) dan AKI (Angka Kematian Ibu) merupakan salah 

satu indikator kesehatan masyarakat suatu negara. Tingginya AKB dan AKI di Indonesia 

menunjukkan masih lemahnya pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak. Salah satu 

program pemerintah untuk menangani masalah ini adalah program EMAS. Program 

EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival)merupakan sebuah program yang 

bertujuan untuk menurunkan AKI (Angka KematianIbu) dan AKB (Angka Kematian 

Bayi) di Indonesia sebesar 25% sesuai dengan MDGs Indonesia. Program ini 

dicanangkan akan berlangsungselama 5 tahun, dari tahun 2012 hingga 2016. Peluncuran 

proram EMAS di Kabupaten Tegal sendiri dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi 

program EMAS yang diadakan pada tanggal 22 Maret 2012. 

Berdasarkan data PWS (Pemantauan Wilayah Setempat)  Jawa Tengah 2011, 

jumlah kematian ibu di Kabupaten Tegaltercatat 51 orang. AKB dan AKI di Kabupaten 

Tegal memang tidak meningkat secara terus menerus tiap tahunnya. Tapi terjadi fluktuasi 

dari tahun ke tahun. Hal inilah yang perlu diwaspadai mengingat adanya 

kemungkinganterjadi peningkatan AKB dan AKI di tahun-tahun berikutnya.  

Salah satu misi dalam mewujudkan visi Indonesia sehat 2010 adalah mendorong 

kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.Perilaku sehat dan kemampuan masyarakat 

untuk memilih dan mendapatkan  pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan 

keberhasilan pembangunan kesehatan. Kemandirian masyarakat dapat terwujud dengan 

memberikan pelatihan pemanfaatan Teknologi Informasi Mutakhir  (TIM) kepada 

mereka. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu kebijakan 

umum pembangunan kesehatan untuk mencapaitujuan dan sasaran dari pembangunan 

kesehatan. Peran TIM menjadi sangat menentukan bagi keberhasilan berbagai program 

pembangunan termasuk pembangunan kesehatan. Pembangunan teknologi informasi di 

bidang kesehatan pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, 

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya.  

Desa Tembok Kidul merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Adiwerna. Pada tahun 2012 terdapat kasus bayi meninggal pada usia seminggu setelah 

kelahirannya yang tidak diketahui secara pasti penyebabnya oleh keluarga bayi tersebut. 

Berbagai faktor predisposisi keluarga bayi yang rendah menjadikan mereka tidak begitu 

peduli terhadap permasalahan kesehatan. Kematian bayi mestinya dapat diketahui 

penyebabnya ketika pihak keluarga membawanya ke Rumah Sakit terdekat untuk 

diperiksa penyebabnya atau mungkin hanya sekedar mendatangkan seorang ahli untuk 

mencoba menemukan penyebab kematian bayi. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa 

ini yang sebagian besar hanya tamat SD atau SMP mempengaruhi sikap dan perilaku 

mereka terhadapkesehatan terlebih dalam diri mereka bahwa kesehatan mahal dan 

menghabiskan banyak uang telah mendarah daging. Selain itu, kematian bayi juga erat 

kaitannya dengan kondisi ibu saat mengandung dan juga melahirkan. Beban ganda wanita 

usia subur di desa ini yang menjadi seorang pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dan seorang ibu rumah tangga mempengaruhi kesehatannya saat mengandung juga 

melahirkan serta menjadikan waktu mereka hanya digunakan untuk bekerja dan 

mengurus rumah tangga.  

Berdasarkan kondisi seperti yang telah dikemukakan  di atas, maka perlu dicari 

solusi yang tepat guna, tepat sasaran,dan tepat tujuan yang efektif dan efisien. Salah 

satunya adalah dengan pemanfaatan Teknologi Informasi Mutakhir (TIM) seperti sms,  

hotline, dan media sosial, yang murah, praktis, dan cepat. Penggunaan Teknologi 

Informasi Mutakhir (TIM) memberikan banyak kemudahan dan keuntungan bagi 

masyarakat, antara lain hemat biaya transportasi, ekonomis dalam hal waktu dan biaya. 



Beberapa masyarakat sudah memiliki salah satu produk teknologi informasi, seperti  

handphoneataupun komputer.  

B. PerumusanMasalah 

Mayoritas wanita usia subur di Desa Tembok Kidul sudah menggunakan 

Teknologi Informasi Mutakhir (TIM) dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, hal 

tersebut kurang dimanfaatkan untuk kepentingan kesehatan terutama dalam kasus 

cakupan pelayanan komplikasi kebidanan, pelayanan ibu nifas, dan pelayanan balita yang 

masih di bawah target yang merupakan salah satu indikator kesehatan ibu dan anak di 

Indonesia. Sehingga diperlukan pelatihan pemanfaatan TIM untuk kepentingan kesehatan 

terutama guna meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di Desa Tembok Kidul, 

Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.  

C. Tujuan 

Program ini bertujuan untuk :  

a. Memberikan pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak terhadap wanita usia subur.  

b. Memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan TIM terhadap wanita usia subur untuk 

peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.  

c. Meningkatkan keterampilan tentang pemanfaatan TIM terhadap wanita usia subur.  

D. LuaranyangDiharapkan 

Melalui program pelatihan ini luaran yang diharapkan antara lain: 

1. Wanita usia subur mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak.  

2. Wanita usia subur mendapatkan pengetahuan tentang pemanfaatan TIM untuk 

peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.  

3. Wanita usia subur mendapatkan keterampilan tentang  pemanfaatan TIM terhadap 

wanita usia subur.  

E. Kegunaan 

Kegunaan pelatihan ini untuk meningkatkan kesehatanibu hamil, ibu nifas, dan ibu 

balita dan menurunkan AKB dan AKI yang terjadi saat dan setelah persalinan di Desa 

Tembok Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. 

 

II. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 

Desa Tembok Kidul merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Adiwerna. Desa ini terdiri 3 RW dan 23 RTdengan jumlah penduduk 5200 jiwa dengan 

penduduk berjenis kelaminlaki-laki sebanyak 2688 orang dan perempuan 2572 orang. Dari 

2572 penduduk perempuan 1120 diantaranya berumur 16-55 tahun. Secara topografi desa 

Tembok Kidul memiliki luas kemiringan rata-rata daratan rendah 143,39 Ha dan dengan 

ketinggian 19 meter diatas permukaan laut. Secara klimatologi desa ini berada pada suhu 

29-33 ◦C. Banyaknya curahhujan 20/25 cm/tahun, kelembaban udara 15-20 ◦C dan 

kecepatan angin 15 knot.  

Tingkat pendidikan penduduk di Desa ini sebagian besar adalah tamat SD atau 

sederajat dengan jumlah 1879 jiwa disusul dengan tamat SLTP atau sederajat dengan 

jumlah 1068 jiwa. Mata pencaharian terbesar adalah pedagang dan wiraswasta dengan 

jumlah 715 orang dan 613 orang. Jumlah perempuan pada umur 16-55 tahun adalan 1120  

jiwa dari total penduduk perempuan 2572 jiwa yang artinya jumlah Wanita Usia Subur 

(WUS) di desa ini cukup banyak yang terdiri dari 39ibu hamil, 11 ibu nifas, dan 57 ibu 

balita.  

Peran serta perempuan di desa Tembok Kidul dalam segala hal masih rendah. Hal 

ini terlihat dari sedikit sekali  peran serta perempuan dalam kegiatan pertemuan warga, 

Komunitas Belajar Kelurahan (KBK), pengorganisasian masyarakat yang meliputi 

pelaksanaan ulang FGD refleksi kemiskinan dan penyempurnaan atau pelaksanaan ulang 



pemetaan swadaya berorientasi IPM-MDGs, pengembangan kelembagaan masyarakat, 

pembentukan atau pengukuhan UP-UP, dan  PJM Pronangkis serta tinjauan partisipatif 

baik internal maupun eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada subordinasi wanita 

di masyarakat desa Tembok Kidul yang menganggap wanita hanya sebagai  konco 

wingking.  

Wanita Usia Subur (WUS) di Desa ini juga masih berpikiran konservatif dan 

memegang erat budaya paternalistik. Hal ini terbukti banyak dari perempuan disini yang 

masih memegang doktrin pendidikan tinggi tidaklah penting sehingga banyak dari WUS 

yang hanya tamat SD atau SMP dan menjadi ibu rumah tangga yang hanya menangani 

urusan domestik. Selain itu, budaya 3M  (maca, masak, manak)  juga masih mendarah 

daging dalam diri mereka dan mereka tidak  pernah menyadari bahwa selain ketiga hal 

tersebut mereka juga mempunyai hak untuk menempuh pendidikan tinggi dan mencari 

pengetahuan sebanyak mungkin terutama yang berkaitan dengan diri mereka seperti  

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.  

Mayoritas wanita usia subur di desa Tembok Kidul bekerja sebagai wiraswasta dan 

karyawan  home industry. Khususnya industri baju atau konveksi yang sering kali bekerja 

tanpa mengenal waktu. Selain itu, mayoritas wanita usia subur di desa ini memiliki beban 

kerja yang hampir sama dengan laki-laki yaitu dengan menjadi karyawan disamping 

mereka juga berperan sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya sekaligus seorang istri atau 

dapat disebut dengan beban ganda  (double borden). Dengan kesibukan wanita usia subur 

di Desa ini menjadikan waktu mereka hanya dipakai untuk bekerjadan mengurus rumah 

tangga sehingga tidak ada waktu untuk sekedarmeningkatkan pengetahuan mereka tentang 

kesehatan dan belajar bagaimana memanfaatkan TIM untuk kepentingan mereka terutama 

terkait masalah kesehatan ibu dan anak. 

III. METODE PELAKSANAAN 

A. Persiapan 

Tahapan persiapan dimulai dengan perijinan kepada pemuka masyarakat Desa 

Tembok Kidul untuk mengadakan pelatihan pada wanita usia subur yang dilaksanakan 

di Balai Desa Tembok Kidul. Sosialisasi kepada kelompok sasaran juga dilakukan  pada 

tahap persiapan melalui penyebaran pamflet atau woro-worodi beberapa tempat. 

Persiapan peralatan dan tempat meliputi penyewaan LCD, handycam,  kursi, dan  sound 

system. Persiapan media untuk pelatihan berupa poster, leaflet, dan video yang terkait 

dengan materi pelatihan, serta mempersiapkan materi untuk pelatihan pemanfaatan TIM 

sebagai upaya menurunkan AKI danAKB.  

B. Pelaksanaan  

Pelaksanaan pelatihan dilakukan di Balai Desa Tembok Kidul. Pelaksanaan 

kegiatan dilakukan selama satu hari dengan dua materi utama yaitu penyuluhan tentang 

kehamilan sehat dan persalinan aman dan pengenalan SMS-Peduli Ibu dan Anak 

sebagai salah satu bagian dari TIM.  Program akan dijalankan oleh mahasiswa dengan 

bimbingan dari dosen pembimbing. Metode yang akan diterapkan meliputi ceramah, 

diskusi, demonstrasi, dan simulasi.  

 

C. Penyelesaian  

Tahapan penyelesaian terdiri dari monitoring, evaluasi pelaksanaan program, 

dan penyusunan laporan akhir.  Evaluasi peningkatan pengetahuan akan dilihat melalui 

perbandingan hasil pre-test  dan  post-testyang akan diberikan pada saat sebelum dan 

sesudah pelatihan. Sedangkan untuk peningkatan keterampilan dapat dilihat dari 

partisipasi peserta dalam simulasi di akhir pelatihan. 

IV. PELAKSANAAN PROGRAM 

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 



Kegiatan kami dilaksanakan pada hari Minggu, 5 Mei 2013 pukul 10.00-12.00 di 

Balai Desa Tembok Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. 

B. Tahapan Pelaksanaan/Jadwal Faktual Pelaksanaan 

No Kegiatan 
April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan             

 a. Koordinasi dengan Desa Tembok Kidul             

 b. Mengurus perijinan dan administrasi desa             

 c. Survey lokasi kegiatan             

 
d. Menghubungi nara sumber dari Puskesmas I 

Adiwerna 

            

 e. Pengadaan Peralatan              

 f. Pengadaan Media pelatian dan media sosialisasi             

 g. Sosialisasi Kegiatan terhadap para kader             

2 Pelaksanaan program             

 a. Pretest kegiatan              

 b. Penyuluhan Kehamilan Sehat Persalinan Aman             

 
c. Pengenalan SMS-PIA (Peduli Ibu dan Anak) dan 

Pelatihan 

            

 d. Postest kegiatan             

3 Evaluasi             

 Wawancara ke peserta pelatihan             

 
Pemantauan pelaksanaan tiap bulan lewat buku 

laporan SMS-PIA 
            

C. Instrumen Pelaksanaan 

Insrumen pelaksanaan yang kami gunakan adalah kuesioner pretest-postest dan 

pedoman pemanfaatan SMS-PIA. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan dan 

pelatihan dengan media slide presentasi, poster, kalender, stiker, X-banner, serta alat 

peraga yaitu handphone. 

D. Rancangan dan Realisasi Biaya 

Terlampir 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Pelaksanaan 

Analisis yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan peningkatan 

pengetahuan dengan analisis t-test mengunakan softwere SPSS dengan hasil pada hasil 

berikut 

Paired Samples Test 

 Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Lower Upper 

Pair 

1 

 

 

PRE-POST 
-.93333 1.20153 .21937 -1.38199 -.48467 -4.255 29 .000 

Pemberian intervensi memberikan pengaruh nyata kepada peserta. Berdasarkan uji 

statistik paired t tes dengan nilai p= 0,000 (<0,05) ada pengaruh intervensi terhadap 

peningkatan pengetahuan responden. Kenaikan pengetahuannya sebesar 5,23%. 

Kenaikan pengetahuan ini tidak terlalu tinggi karena pengetahuan saat sebelum 



intervensi pada responden juga sudah tinggi. Adapun peningkatan keterampilan dilihat 

dari buku laporan SMS-PIA yang ada di masing-masing posyandu di Desa Tembok 

Kidul pada setiap bulannya. Selama3 bulan setelah pelaksanaan pelatihan, didapatkan 

data SMS yang masuk sebanyak 15 SMS dengan rincian 3 dari bidan desa dan 12 

lainnya dari ibu hamil yang menanyakan berbagai persoalan yang kurang dimengerti. 

B. Pembahasan  

1. Pelaksanaan 

Kegiatandilakukandenganpretestdanposttestuntukmengetahuiperubahanpengetahua

npadakelompoksasaran.Pretestdilakukansebelumpenyuluhandilaksanakan, 

sedangkanposttestdilakukansetelahdilakukanredemonstrasipelatihan pemanfaatan TIM. 

Hasilevaluasipengetahuankelompoksasaranmenggunakan software SPSS 17 

dengananalisist-testdidapatkanhasilnilai p 0,00<α 0,05 yang menunjukan ada 

perbedaanpengetahuankelompoksasaransebelumdansetelahpelatihan.  

Evaluasiketerampilanpenggunaan TIM 

padakelompoksasaranmenggunakanmetodeobservasi dan 

dokumentasi.Observasidilakukanuntukmelihatsejauhmanakelompokrespondenmampum

elakukan SMS-PIA sesuai format dandikirimlangsungpadatenagakesehatan.Evaluasi 

pelaksanaan program SMS-PIA dilakukan dengan cara melihat buku laporan SMS-PIA 

dari tiap-tiap posyandu dan bidan desa. Dalam buku laporan ini dapat diketahui berapa 

banyak SMS dari kelompok sasaran yang masuk dan atau berapa banyak SMS yang 

dikirimkan dari kader untuk kelompok sasaran. Adapun format buku laporan terdiri dari 

nama pengirim, tanggal kirim, isi pesan, dan tanggapan atau feedback. Selama 3 bulan 

sudah ada 15 pesan yang masuk dalam buku laporan yang terdiri dari 12 SMS dari ibu 

hamil dan 3 SMS lain dari bidan desa. Hal ini menurut hasil FGD (Focus Group 

Discussion) yang diadakan pada evaluasi bulan Agustus disebabkan karena memang 

belum ada keluhan yang berarti dari kelompok sasaran. Adapun manfaat yang dirasakan 

oleh ibu hamil adalah mendapatkan tanggapan atau saran dari penerima pesan yang 

berguna dalam mengatasi permasalahan pada kehamilan yang sedang terjadi pada 

dirinya. 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

PKM-M ini telah terlaksana dengan pemberian pengetahuan melalui penyuluhan dan 

pemberian keterampilan pemanfaatan TIM melalui pengenalan SMS-PIA dan 

demonstrasi langsung yang diikuti oleh 80 orang yang terdiri wanitausia subur dan kader  

Desa Tembok Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. 

B. Saran 

PKM-M ini diharapkan dapat menjadi salah satu terobosan kegiatan penunjang untuk 

keberhasilan dari program penurunan AKI dan AKB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Keuangan 

 

Spesifikasi Satuan Harga 

satuan (Rp) 

Jumlah 

harga (Rp) Spesifikasi Satuan 

Harga 

satuan 

(Rp) 

Jumlah 

harga (Rp) 

Rancangan dana    Realisasi dana    

1 2 3 4 5 6 7 8 

Bahan habis pakai    Bahan habiss pakai    

Snack kader dan 

panitia 

20 5.000 100.000 Plakat Desa 1 buah 100.000 100.000 

Snack peserta 100 5.000 500.000 Doorprize  15buah 30.000 450.000 

Aqua 125 2.500 312.500 Co-card 4 buah 2.500 10.000 

Makan besar 125 10.000 1.250.000 Snack  70dus 9.500 665.000 

    Minum 4 dus 35.000 140.000 

    Makan Malam 

Tim  

4 dus 15.000 60.000 

    Foto Copy   220.000 

    Print    76.000 

    ATK   225.000 

    Souvenir 

Pembicara 

2 buah 120.000 240.000 

    Snack FGD 30 dus 6.000 180.000 

Sub total   2.162.500 Sub total   2.366.000 

        

Peralatan     Peralatan    

Sewa LCD dan 

layar 

1 × 2 

hari 

500.000 1.000.000 Sewa LCD 1 buah 150.000          

150.000 

Spanduk  2 100.000 200.000 Sewa sound system 1 set 200.000 200.000 

Standing banner 

plus kakinya 

1 200.000 200.000 Pembuatan 

backdrop 

 1buah 95.000 95.000 

Kertas A4 2 rim 40.000 80.000 Pembuatan 

kalender 

85 

buah 

25.000 2.125.000 

Tinta hitam 3 70.000 210.000 Pembuatan stiker 85 

buah 

5.000          

425.000 

Sewa sound system 

dan mic 

2 × 2 

hari 

300.000 1.200.000 Pembuatan poster   6buah 9.500 57.000 

Sewa kursi 100 × 

2 hari 

5.000 1.000.000 Pembuatan X- 

banner 

2 buah 90.000 180.000 

Penggandaan 

materi penyuluhan 

1 

100 5.000 500.000 Banner  1 buah 95.000 95.000 

Penggandaan 

materi pelatihan 

100 5.000 500.000 Kain putih polos 3 

lembar 

50.000 150.000 

Tinta warna 2 90.000 180.000 Tinta warna 2 90.000 180.000 

Leaflet  125 500 62.500     

Stiker  125 1.000 125.000     

Pulpen  100 2.000 200.000     

Map plastik 

transparan 

100 5.000 500.000     

Sewa handycam 1× 2 

hari 

250.000 500.000     

Sub total   6.457.500 Sub Total   4.557.000 

        

Perjalanan     Transportasi    

Transportasi 

Purwokerto-Tegal 

(untuk 4 orang) 

6 kali 

pulan

g-

pergi 

300.000 1.800.000 Transprotasi ke 

Desa (PP) 

4 

orang/9 

kali 

23.000      

1.656.000 

Transportasi desa   100.000 Transportasi 

perlengkapan acara 

(travel) 

 4 

orang/2 

kali 

70.000 420.000 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub total   1.900.000 Sub total   2.076.000 

Lain-lain    Lain-lain    

Hadiah/doorprize 9 45.000 405.000 Administrasi desa 

dan perijinan desa 

 200.000 200.000 

Kenang-kenangan    Kebersihan tempat  50.000 50.000 

- Pembicara 2 100.000 200.000 Pos Surat 2 kali 20.000 40.000 

- Desa  1 300.000 300.000 Pulsa SMS  4 orang 50.000 200.000 

Pulsa (sms dan 

modem) 

  200.000 Dokumentasi   250.000 250.000 

Perijinan    250.000     

Dokumentasi    250.000     

Publikasi   100.000     

Operasional    100.000     

Laporan akhir   175.000     

Sub total   1.980.000 Sub total   740.000 

Total biaya 

keselurahan 

  12.500.00

0 

Total biaya 

keseluruhan 

  9.867.000 



 

Lampiran Dokumentasi Kegiatan 

Persiapan Pelaksanaan Pelatihan dan Sosialisasi Awal kepada seluruh kader terkait program SMS-

PIA. 

 

Persiapan media pelatihan dan tempat pelatihan 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


