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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini, perkembangan teknologi memudahkan masyarakat dalam menyampaikan dan 

mendapatkan informasi. Informasi yang ditransformasikan melalui teks (verbal), gambar 

ataupun video yang kemudian disebarkan dengan mudah dan cepat melalui media sosial. 

Mudahnya penyebaran melalui media sosial tersebut menciptakan bias antara pencipta, 

pendistribusi (penyalur), dan penerima informasi. Setiap penerima informasi di media sosial 

adalah penerima informasi dan dapat menjadi pendistribusi informasi yang mendistribusikan 

informasi yang diterima dengan waktu kurang dari satu menit. Pola ini menimbulkan 

kesenjangan mengenai proses evaluasi penerimaan informasi yang diterima.1 Hal inilah yang 

menjadi salah satu penyebab menjamurnya informasi/pemberitaan palsu atau yang dikenal 

dengan istilah Hoax. 

Istilah hoax mulai dikenal di Indonesia pada tiga tahun terakhir ini, seiring dengan fitur 

media sosial yang semakin beragam. Hoax adalah tipuan atau lelucon. Kegiatan menipu, trik 

penipuan, rencana penipuan.2 Beredarnya informasi atau berita hoax di media sosial menjadi 

kekhawatiran masyarakat di Indonesia. Berdasarkan survey Mastel tahun 2017, sebanyak 

84,5% masyarakat merasa terganggu dengan maraknya berita hoax,3 dikarenakan berita hoax 

dapat mencemarkan nama baik seseorang, mengganggu pembangunan nasional, bahkan 

menimbulkan perpecahan. Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi pun secara tegas 

menyatakan “ Hentikan penyebaran berita bohong dan fitnah”4  dan “ Pemerintah akan terus 

perangi hoax”.5 

Pernyataan Presiden terhadap berita hoax saat ini sedang direalisasikan, salah satunya 

melalui program yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan SDM 

Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI melalui program Literasi terhadap 

Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Berdasarkan data terbaru, Kominfo RI bersama Dinas 

Kominfo Kota Palopo melaksanakan bimbingan teknis Literasi terhadap Teknologi, Informasi 

dan Komunikasi (TIK) terhadap Ibu Rumah Tangga (IRT) Se-Kota Palopo pada tanggal 13 

Maret 2018. Pemerintah berharap Ibu-Ibu dapat menangkal informasi yang tidak benar dan 

menyampaikan informasi dan berita yang benar. 

Kegiatan bimbingan literasi terhadap berita hoax yang telah dilaksanakan di Kota Palopo  

menjadi awal yang tepat dalam pencegahan penyebaran berita hoax. Olehnya itu, menjadi 

penting melakukan kegiatan yang serupa dengan sasaran kalangan yang berbeda, sehingga 

pencegahan dapat dilakukan secara komprehensif. Hal inilah yang menjadi dasar perencanaan 

pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh tim pengusul dengan judul “Literasi Media Sosial 

Dalam Pencegahan Penyebaran Hoax di Kalangan Siswa SMA Sederajat di Kota Palopo.” 

                                                             
1  UILib. Berkala, Vo. 3 No. 1 Tahun 2017.  
2  http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations, diakses tanggal 17 Maret 2018. 
3  Masyarakat Telematika Indonesia, Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional, Jakarta, 13 Februari 2017. 
4  http://www.detik.com  Jakarta, 9 februari 2017, diakses tanggal 17 Maret 2018.  
5  www.beritasatu.com/search/?key=berita%2022%20januari%202017&type=article&page=1. Jakarta, 22 januari 

2017, diakses tanggal 17 Maret 2018. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations
http://www.detik.com/
http://www.beritasatu.com/search/?key=berita%2022%20januari%202017&type=article&page=1


B. Identifikasi Masalah 

Merujuk pada uraian di atas, maka ditetapkan identifikasi masalah: 

1. Perlunya pemahaman para siswa SMA Sederajat di Kota Palopo mengenai berita hoax; 

2. Perlunya pemahaman para siswa SMA Sederajat di Kota Palopo dalam menyikapi 

berita hoax; 

3. Pentingnya mengetahui cara yang efektif untuk menghambat penyebaran berita hoax. 

C. Tujuan Kegiatan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan 

judul “Literasi Media Sosial Dalam Pencegahan Penyebaran Hoax di Kalangan Siswa 

SMA Sederajat di Kota Palopo” adalah untuk mendukung program Pemerintah dalam 

pencegahan penyebaran berita hoax dan mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat 

studi yang memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Selain itu, 

memberikan informasi pada masyarakat mengenai tanggungjawab mereka dalam upaya 

pencegahan penyebaran berita hoax.  

D. Manfaat  Kegiatan 

Pengabdian masyarakat ini, terkhusus bagi peserta dalam kegiatan ini diharapkan dapat: 

1. Memahami secara detail mengenai berita hoax. 

2. Mengetahui cara menyikapi berita hoax. 

3. Mengetahui cara untuk menghambat penyebaran berita hoax. 

 

 

 

 

BAB II 

KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 

A. Tinjauan Pustaka 

a. Pemberitaan Palsu (Hoax) 

Hoax merupakan istilah Bahasa Inggris yang berarti tipuan atau lelucon. Kegiatan 

menipu, trik penipuan, rencana penipuan.6 Selain itu, bisa diartikan juga sebagai upaya 

pemutarbalikan fakta, dimana informasi- informasi yang diyakini kebenarannya, tetapi 

tidak dapat diverifikasi kebenarannya karena umpan balik yang terlambat datangnya (delay 

feedback). Hoax juga bisa diartikan sebagai tindakan mengacaukan informasi yang benar, 

dengan cara flooding (membanjiri suatu media) dengan pesan yang salah agar bisa 

menutupi pesan yang benar. 

Jenis- jenis hoax, antara lain: 

1. Hoax hadiah yaitu menyebutkan bahwa anda memenangkan sejumlah hadiah, 

2. Hoax Simpati yaitu menyebarkan informasi tentang orang sakit, butuh bantuan atau 

penculikan, dan 

                                                             
6 Op.cit 



3. Urband legend yaitu menyebarkan tentang parfum merek tertentu tidak tahan lama 

baunya.7 

Rahadi dalam jurnal Manajemen dan Kewirausahaan mengemukakan mengenai jenis- 

jenis informasi hoax,8 yaitu meliputi: 

1. Fake news (berita bohong): Berita yang berusaha menggantikan berita asli. Berita ini 

bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. 

Penulis berita bohong biasanya biasanya menambahkan hal- hal yang tidak benar dan 

teori persekongkolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar 

humor terhadap suatu berita. 

2. Clickbait (Tautan jebakan), tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu 

situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam 

tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang 

menarik untuk memancing pembaca. 

3. Confirmation bias (Bias konfirmasi), kecenderungan untuk menginterpretasikan 

kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada. 

4. Misinformation (Informasi yang salah atau tidak akurat), terutama yang ditujukan 

untuk menipu 

5. Satire (Sebuah tulisan yang menggunanakan humor, ironi, hal yang dibesar- besarkan 

untuk mengomentari kejadian yang sedah hangat). 

6. Propaganda, aktifitas menyebarluaskan informasi, fakta, argument, gosip, setengah-

kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.  

b. Tinjauan Hukum Terhadap Pemberitaan Palsu (Hoax) 

1. Menurut Al- 

Quran dan Hadis 

Hoax berarti tipuan atau berita bohong. Dalam Al- Quran, hoax adalah perbuatan 

yang dilarang. Ketentuan yang mengatur tentang hal ini diantaranya: 

Q.S An Nahl ayat 105: 

 

 إنما يفتري الكذب الذين ال يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون

Artinya: Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak 

beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. 

 

Q.S An-Nur ayat 11- 12: 

ِرٍئ  (11) ا لَُكمإ بَلإ ُهَو َخيإٌر لَُكمإ ِلُكل ِ امإ َسبُوهُ َشرًّ بَةٌ ِمنإُكمإ ال تَحإ فإِك ُعصإ ِ  إِنَّ الَّذيَن جاُؤو بِاْلإ

ثإِم َو الَّذي تََولَّى ِكبإَرهُ ِمنإُهمإ لَهُ َعذاٌب َعظيمٌ  ِ تََسَب ِمَن اْلإ  ِمنإُهمإ َما اكإ

                                                             
7  http://www.hoaxbusters.org/hoax10.html, diakses tanggal 17 Maret 2018. 
8 Rahadi, Dedi Rianto. 2017. Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial. Jurnal Manajemen dan 

Kewirausahaan (JMDK). Universitas Merdeka Malang. Vol. 5 No. 1 Tahun 2017. 

http://www.hoaxbusters.org/hoax10.html


 إِْفك   هذا قالُوا وَ  َخْيرا   بِأَْنفُِسِهمْ  اْلُمْؤِمناتُ  وَ  اْلُمْؤِمنُونَ  َظن   َسِمْعتُُموهُ  إِذْ  لَْوال (12)

 ُمبين

 

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita bohong itu adalah 

golongan kamu juga. Janganlah kamu kata bahwa perbuatan mereka itu membawa akibat 

buruk bagi kamu, bahkan itu adalah membaikkan. Setiap orang akan mendapat hukuman 

dari sebab dosa yang dibuatnya itu. Dan orang yang mengambil bagian terbesar akan 

mendapat siksaan yang besar pula. Mengapa setelah mendengar berita-berita bohong itu 

orangorang yang beriman, baik laki laki ataupun perempuan, tidak meletakkan sangka 

yang baik terhadap dirinya, mengapa tidak mereka katakan bahwa berita itu adalah 

bohong belaka? 

 

Al- Qur’an pun memberikan penerangan untuk melakukan klarifikasi terhadap semua 

berita atau informasi yang diterima. Terjemahan Q.S Al- Hujurat ayat 6: 

“Hai orang- orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu 

berita. Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada 

suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 

perbuatanmu itu.” 

 

Dalam hadist pun diterangkan, Rasulullah menegaskan haramnya berdusta dan menjadi 

salah satu tanda orang munafik: 

 

 خان اؤتمن وإذا , أخلف وعد وإذا , كذب حدث إذا : ثالثة المنافق آية

 

Artinya: Tanda orang munafik ada tiga: berkata bohong, ingkar janji, mengkhianati 

amanah (HR Bukhari & Muslim).  

 

2. Menurut Undang- Undang 

Penyebaran informasi elektronik9 semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya  

pemanfaatan Teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah 

menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan 

perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung cepat. Teknologi 

Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi 

peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana 

efektif perbuatan melawan hukum. 

                                                             
9 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 

gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, 

telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti 

atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya 



Di Indonesia, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Tentang komunikasi 

dan transaksi elektonik yaitu Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah 

mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, selanjutnya 

disebut Undang-Undang ITE.  Undang- Undang ini hadir untuk mengatur penggunaan, 

pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan secara optimal. 

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau 

hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk 

istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan 

hukum telematika merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, 

hukum media, dan hukum informatika. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan 

yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam 

lingkup lokal maupun global (Internet) memanfaatkan teknologi informasi berbasis 

sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. 

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi terkait dengan penyampaian informasi, 

komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan 

hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.10 

Karakteristik ruang siber memungkinkan konten illegal seperti Informasi dan/atau 

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, 

penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran 

berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan 

berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau 

menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, 

ditransmisikan, disalin,  disimpan untuk didiseminasikan kembali dari mana saja dan 

kapan saja.11  

Ketentuan tentang Sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008   

diatur dalam Pasal 45 ayat (2), yaitu Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (212) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah).  

B. Kerangka Pemecahan Masalah  

Setelah melakukan identifikasi masalah, selanjutnya dilakukan rancangan pemecahan 

masalah. Kerangka pemecahan masalah dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Sosialisasi : Memberikan sosialisasi kepada peserta agar lebih memahami berita hoax;   

2. Bimbingan : Memberikan bimbingan dalam menyikapi berita hoax; 

3. Penanggulangan : Memberikan cara penanggulangan penyebaran berita hoax. 

                                                             
10 Penjelasan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
11 Penjelasan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
12(1)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 

kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.  

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa 

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, 

dan antargolongan (SARA). 



Ketiga kerangka pemecahan masalah di atas yang meliputi sosialisasi, bimbingan dan 

penanggulangan akan dilaksanakan pada siswa SMA Sederajat di Kota Palopo. Dalam 

melakukan kegiatan ini, tim program pengabdian masyarakat IAIN Palopo akan bekerjasama 

dengan Dinas Kominfo Kota Palopo dan Polres Kota Palopo. 

 

E. Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran kegiatan ini adalah para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat 

di Kota Palopo sebagai kalangan yang aktif menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari- 

hari. Dipilihnya kelompok sasaran tersebut dengan pertimbangan bahwa sebagai kalangan yang 

aktif menggunakan media sosial, informasi yang didapatkan diketahui kebenaran dari 

pemberitaan tersebut. Kalangan ini pun adalah generasi muda yang harus dibentuk secara baik, 

mereka harus mengetahui bagaimana mencegah dan menyikapi perkembangan media sosial 

yang marak menyebarkan pemberitaan palsu (hoax), sehingga pembangunan nasional dari segi 

sumber daya manusianya dapat dikembangkan secara tepat. 

 

  



BAB III 

METODE PEMECAHAN MASALAH 

 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuka sosialisasi dan 

pembimbingan. Dalam melaksanakan kegiatan ini, metode yang digunakan dalam kegiatan 

pengabdian ini adalah;  

1. Metode Ceramah, yaitu dilakukan dalam bentuk seminar kepada siswa(i) SMA/SMK 

sederajat se Kota Palopo dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Palopo untuk memberikan ulasan tentang penggunaan media sosial 

secara tepat dan memberikan pemahaman tentang pemberitaan palsu (hoax).  

2. Metode dialog interaktif yaitu selama proses seminar berlangsung diadakan dialog 

aktif antara peserta yang merupakan siswa(i) SMA/SMK sederajat se Kota Palopo, 

dalam dialog interaktif ini, peserta diizinkan untuk bertanya hal hal yag terkait tentang 

pemberitaan hoax dan penggunaan sosial media secara tepat agar tidak menjadi sarana 

aatau wadah penyebaran hoax khususnya di Kota Palopo  

Melalui metode ini, diharapkan peserta dapat memahami secara utuh tentang pemberitaan 

palsu (hoax).  

  



BAB IV 

PEMBAHASAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

 

a. Realisasi Pemecahan Masalah  

1. Persiapan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat  

Sebelum kegiatan dilaksanakan maka dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut : 

a) Menentukan lokasi kegiatan pengabdian masyarakat  

b) Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-sama 

tim pelaksana  

c) Menentukan pemateri dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam 

kegiatan pengabdian masyarakat  

2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian  

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada hari kamis, 20 September 2018, 

Pukul 09.00-11.00 WITA bertempat di Aula MAN Palopo dan dihadiri oleh 50 peserta 

yang berasal dari SMA/SMK sederajat Se Kota Palopo. Kegiatan ini berupa seminar 

yang terdiri dari penyampaian materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.  

b. Relevansi bagi Masyarakat 

Kegiatan pengabdian ini memiliki relevansi bagi masyarakat karena literasi media sosial 

sangat diperlukan di era digital saat ini, mengingat bahwa penyebaran berita dapat dengan 

mudah dilaksanakan terkhususnya berita Hoax. Literasi media seosial ini diperlukan untuk 

mengedukasi masyarakat dalam hal penggunaan media sosial secara bijak dan tidak 

digunakan untuk menyebarkan Hoax.  

c. Hasil Kegiatan 

1. Hasil Seminar 

Berdasarkan pengamatan selama kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian ini 

memberikan hasil sebagai berikut : 

a) Meningkatnya pengetahun dan pemahaman masyarakat tentang pemahaman 

masyarakt terkait dengan penyebaran Hoax menggunakan media sosial 

b) Meningkatkan pengetahun dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan Media 

Soial, Hal ini meliputi : 

1) Untuk menjamin kepastian hukum, mengenai penyebaran berita hoax melalui 

media sosial, melalui seminar ini masyarakat akan menegtahui bahwa 

penyebaran berita Hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik.  

2) Masyarakat lebih memahami perbuatan perbuatan apa saja yang tergolong 

penyebaran Hoax yang dilakukan di Media Sosial  

2. Faktor Pendukung dan Penghambat  

Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat 

ini adalah sebagai berikut : 

a) Faktor pendukung yaitu Pihak MAN Palopo bersedia meminjamkan aula sebagai 

tempat untuk melaksanakan seminar Literasi Media Sosial dalam pencegahan 

http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/UU-Nomor-19-Tahun-2016.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/UU-Nomor-19-Tahun-2016.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU-11-Tahun-2008.pdf


penyebaran berita Hoax di Kota Palopo, selain itu Pihak Dinas Komunikasi dan 

Informatikan bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan seminar.  

b) Faktor Penghambat yaitu waktu pelaksanaan yang tertunda karena kesibukan 

jadwal dari pemateri.  

 

  



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Seminar literasi media sosial dalam pencegahan penyebaran berita hoax di Kota Palopo 

disambut dengan antusias oleh siswa(i) SMA/SMK yang menjadi peserta, kegiatan pengabdian 

masyarakat berjalan dengan lancar. Selama proses kegiatan pengabdian berlangsung peserta 

mengikuti kegiatan pengabdian dengan sangat bersemangat, sehingga terjadi dialog yang interaktif 

antara pemateri dan peserta seminar 

 

B. Saran  

Mengingat besarnya manfaat kegiatan pengabdian masyarakat ini, maka selanjutnya perlu 

diadakan kegiatan serupa, bahkan bisa lebih dikembangkan lagi pada tataran yang lebih tingi, tidak 

hanya mencakup siswa(i) SMA/SMK Seerajat se Kota Palopo, namun mencakup masyarakat yang 

lebih luas sebagai pengguna media sosial aktif.  
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LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN 

 

 

I. TRANSPORT 

1. Transportasi dosen @4 orang x Rp 100.000, x 4 Rp 1.600.000 

2. Transportasi mahasiswa @2 orang Rp 50.000 x 3 Rp    300.000 

3. Observasi @4 orang x 100.000 x 3 Rp 1.200.000 

4. Penyebaran undangan kegiatan @2 orang x Rp 100.000 Rp    200.000 

II. HONORARIUM 

1. Honorarium Narasumber @2 orang x 500.000 Rp 1.000.000 

III.  BELANJA BAHAN CETAK 

1. Biaya cetak spanduk Rp      75.000 

2. Seminar KIT @100 x Rp 12000 Rp 1.200.000   

3. Pembuatan dan penggandaan laporan @3 x 125.000 Rp    375.000 

4. Plakat Pemateri @1 x Rp 50.000 Rp      50.000 

IV. KONSUMSI  

1. Konsumsi Rapat @6 x Rp 100.000 x 2 Rp 1.200.000 

2. Konsumsi Kegiatan  

a. Kue @100 dus x Rp 8.000 Rp    800.000 

b. Paket VIP Rp    200.000 

3. Konsumsi Observasi @4 x Rp100.000 x 3 Rp 1.200.000     

4. Konsumsi Kegiatan Evaluasi Program@6 x Rp 100.000 Rp    600.000 

 

TOTAL Rp10.000.000,- 

Terbilang                                                                              (Sepuluh Juta Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,  

Ketua LP2M Ketua Tim 

 

 

 

Drs. Nurdin K,M.Pd                                              Dr.H.Muammar Arafat,S.H.,M.H.  

NIP. 19681231 199903 1 001 NIP. 19731118 200312 1 003 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


