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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dan mendasar dalam paradigma dan

tata kelola pemerintahan Indonesia. Atas dasar keinginan reformasi birokrasi itu yang

dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya memperbaiki proses birokrasi dari tingkat

Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah Masyarakat menginginkan adanya

perbaikan pelayanan dan perbaikan tata kelola birokrasi, sebagai cara membentuk

pemerintahan yang bersih (clean government) dan ke pemerintahan yang baik (good

governance).

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas.

Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai

pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk

pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utlilitas, dan lainnya. Berbagai

gerakan reformasi publik (publik reform) yang dialami negara-negara maju pada awal

tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan

kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Pelayanan publik diibaratkan sebagai sebuah proses, dimana ada orang yang

dilayani, melayani, dan jenis dari pelayanan yang diberikan. Sehingga kiranya

pelayanan publik memuat hal-hal yang subtansial yang berbeda dengan pelayanan yang

diberikan oleh swasta. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh

pemerintah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga dapat

dibedakan dengan pelayanan yang dilakukan oleh swasta.2

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona

Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani, Satuan Kerja pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BKKBN DIY) berkomitmen untuk

terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas

layanan publik.
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Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012

tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang

Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu kepada

Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan

Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut

yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter

Pemerintahan yang bersih dan melayani.

BKKBN merupakan salah satu Kementerian/Lembaga yang diberi mandat untuk

mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) terutama pada Agenda

Prioritas Nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”

melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”. BKKBN memiliki

tugas Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih

melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya

dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi

yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada
Perwakilan BKKBN DIY ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk
mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah
tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari
korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang
bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
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d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi

f) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1.4. RencanaKerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi, beberapa persiapan yang perlu
diperhatikan adalah sebagai berikut :
- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan oleh Tim Survei.
- Penyiapan Bahan

Kuesioner dengan 3 (tiga) layanan yang dibuat dengan google form.
- Penetapan Responden

Jumlah responden sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan 3 (tiga) layanan. Jadi
masing-masing layanan 10 responden.

- Penyusunan Jadwal
Survei secara online dilakukan mulai tanggal 29 April 2020 sampai dengan 4 Mei
2020.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Pertanyaan dalam survei ini meliputi :
a. Indeks Pelayanan Publik.
b. Persepsi Anti Korupsi.
c. Masukan dan Saran Tentang Pelayanan Publik dan Anti Korupsi.

- Survei ini di lakukan secara online dengan google form dan memilih salah satu dari
3 (tiga) layanan sebagai berikut :
a. Pemenuhan Kebutuhan Alat Kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan.
b. Mekanisme KIE/Advokasi Program Banggakencana oleh PKB sampai dengan
Kader.
c. Penyiapan Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalangan Remaja Melalui Program
Genre.

- Responden wajib mengisi identitas diri berupa : nama, pekerjaan, umur, Instansi,
nomor HP, dan alamat email.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
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1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan secara online dari tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 4
Mei 2020.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 . Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur,
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam
pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek

pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.

Dewasa ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan

sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan
sebelumnya dan kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola
pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis. Hal itu dimungkinkan, karena
semakin hari warga masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak
dan kewajibannya sebagai warga. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut

hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan
dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam mendapatkan pelayanan
yang sebaik-baiknya dari pemerintah. Dalam kaitannya itu (Rasyid 1997:11)
mengemukakan bahwa : Pemerintah modern, dengan kata lain, pada hakekatnya
adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk
melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat. Memungkinkan

setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya
demi mencapai kemajuan bersama.

Pemberian palayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan
memang menjadi bagian yang perlu dicermati. Saat ini masih sering dirasakan
bahwa kualitas pelayanan minimum sekalipun masih jauh dari harapan
masyarakat. Yang lebih memprihatinkan lagi, masyarakat hampir sama sekali

tidak memahami secara pasti tentang pelayanan yang seharusnya diterima dan
sesuai dengan prosedur pelayanan yang baku oleh pemerintah. Masyarakatpun
enggan mengadukan apabila menerima pelayanan yang buruk, bahkan hampir
pasti mereka pasrah menerima layanan seadanya. Kenyataan semacam ini
terdorong oleh sifatpublic goods menjadi monopoli pemerintah khususnya
dinas/instansi pemerintah daerah dan hampir tidak ada pembanding dari pihak

lain. Praktek semacam ini menciptakan kondisi yang merendahkan posisi tawar
dari masyarakat sebagai penggunan jasa pelayanan dari pemerintah, sehingga
memaksa masyarakat mau tidak mau menerima dan menikmati pelayanan yang
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kurang memadai tanpa protes.
Satu hal yang belakangan ini sering dipermasalahkan adalah dalam

bidang publik service (Pelayanan Umum), terutama dalam hal kualitas atau
mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sebagai

service provider (Penyedia Jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas. Apalagi pada era otonomi daerah, kulitas dari
pelayanan aparatur pemerintah akan semakin ditantang untuk optimal dan
mampu menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat, baik dari segi
kulitas maupun dari segi kuantitas pelayanan. Di negara-negara berkembang
dapat kita lihat mutu pelayanan publik merupakan masalah yang sering muncul,

karena pada negara berkembang umumnya permintaan akan pelayanan jauh
melebihi kemampuan pemerintah untuk memenuhinya sehingga pelayanan yang
diberikan pemerintah kepada masyarakat kurang terpenuhi baik dilihat dari segi
kulitas maupun kuantitas.

Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relative
karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau

menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau
spesifikasinya. Bila persyaratan atau spesifikasi itu terpenuhi berarti kualitas
sesuatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan
tidak terpenuhi maka dpat dikatakan tidak baik. Untuk menetukan kualitas
diperlukan indikator. Karena spesifikasi yang merupakan indicator harus
dirancang berarti kualitas secara tidak langsung merupkan hasil rancangan yang

tidak tertutup kemungkinan untuk diperbaiki atau di tingkatkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019, terkait dengan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, disebutkan bahwa peningkatan kualitas
pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan
inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara
berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan
kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai
sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai melalui peningkatan pelayanan publik ini
adalah :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih
aman, dan lebih aman, dan lebih mudah terjangkau) pada instansi pemerintah

b. Meningkatnya jumlah unit kerja yang memperoleh standardisasi pelayanan
internasional pada instansi pemerintah

c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik oleh masing-masing intansi pemerintah
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Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu
dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan, yaitu :
a. Standar Pelayanan

Pengukuran indikator dilakukan dengan mengacu pada kondisi yangh
seharusnya dilakukan, seperti :
1) Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan
2) Unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan
3) Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksana standar pelayanan
4) Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

dan SOP
b. Budaya Pelayanan Prima

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
1) Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik,

estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan
prima

2) Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses
melalui berbagai media

3) Unit kerja telah memiliki sistem reward ang punishment bagi
pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima
layanan bila layanan tidak sesuai standar

4) Unit keja telah memiliki sarana laynan terpadu/terintegrasi
5) Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
1) Unit kerja telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan
2) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
3) Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan

masyarakat.

Dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan reformasi
birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu :

1. Terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN
Sasaran terwijudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN diukur
dengan menggunakan ukuran :
a. Nilai persepsi korupsi (survey eksternal), dan
b. Presentase penyelesaian TLHP (Tindakn Lanjut Hasil Pengawasan)

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
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Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survey
eksternal)

2.2. Persepsi Anti Korupsi

Dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2018
tentang Strategi Nasional pencegahan Korupsi disebutkan bahwa komitmen dan
upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi
prioritas pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah seperti
penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi/arahan maupun peraturan
perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses
pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,
termasuk penyelamatan keuangan/ aset negara.

Upaya sinergi dalam rangka mencegah korupsi, berfokus pada:

1. Perizinan dan tata niaga;

2. Keuangan negara; dan

3. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi fokus, karena korupsi terkait
penegakan hukum dan birokrasi sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan
publik kepada negara. Tantangan pencegahan korupsi terkait penegakan hukum
dan reformasi birokrasi meliputi:

1. Belum optimalnya koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam penanganan
perkara, khususnya pertukaran informasi dan data lintas Aparat Penegak
Hukum.

2. Masih lemahnya adaptasi proses penegakan hukum pada era digital dengan
modus kejahatan yang semakin berkembang dan kompleks.

3. Masih terjadinya penyelewengan dalam penegakan hukum.
4. Lemahnya independensi, pengawasan dan pengendalian internal pemerintah,

inspektorat pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah
5. Lemahnya pengawasan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara

(ASN), belum meratanya kualitas keterbukaan informasi serta partisipasi
masyarakat dalam pengawasan layanan publik.

6. Belum terintegrasinya sistem pengawasan pembangunan dan pemanfaatan
program dan pembangunan desa.

Sedangkan sasaran pencegahan korupsi terkait penegakan hukum dan reformasi
birokrasi meliputi:
1. Semakin kuatnya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel berbasis

pada sistem informasi bcrbasis, meliputi: a. percepatan sistem penanganan
perkara yang berbasis teknologi informasi. b. pengembangan sistem
informasi lintas lembaga Penegak Hukum.
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2. Semakin kuatnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan kualitas
kelembagaan penegak hukum.

3. Terciptanya tata kelola pemerintahan dan budaya birokrasi anti korupsi serta
kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas.

4. Semakin menguatnya implementasi strategi pengawasan desa yang bersinergi,
terarah, dan terpadu.

5. Terciptanya implementasi prinsip-prinsip pemerintahan terbuka (open
goverment) dalam manajemen pemerintahan.
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BAB III

METODOLOGI

3.1. Metode Survei

Survei ini mengunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu survei yang dilakukan

untuk mengetahui nilai dari satu variabel atau lebih tanpa membuat

perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan

dalam survei ini. Deskriptif kuantitatif bertuan untuk menjelaskan fenomena

yang ada dengan menggunakan angka angka untuk menggambarkan

karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam surve[

ini. Survei ini Pelayanan Publik dan persepsi anti korupsi ada beberapa

indikator survey , meliputi:

1. Indikator pelayanan publik yaitu persyaratan pelayanan dapat dipenuhi dengan

mudah,  prosedur alur pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu

pelayanan dilaksanakan dengan cepat dan tepat, sarana dan prasarana tersedia

dengan baik,  petugas pemberi pelayanan kompeten dan responsif, serta

terdapat pembinaan/ konfirmasi/ monitoring setelah pelayanan

2. Indikator dalam persepsi anti korupsi yaitu tidak terdapat penawaran untuk

mendapatkan pelayanan yang lebih baik, tidak terdapat pungutan liar dalam

pelayanan KB, petugas tidak menerima uang/barang (gratifikasi),  penerima

layanan tidak menerima imbalan uang/barang, tidak terdapat praktik kkn dalam

pelayanan, dan tidak ada diskriminasi dalam pelayanan KB.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam survei ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Polupasi dalam penelitian ini

adalah pengguna dari layanan BKKBN yang terdiri dari para mitra kerja antara

lain Dinas terkait DIY OPD KB Kab/kota, petugas  farmasi, panewu, lurah, TP

PKK, Kader, kelompok kegiatan (PIK R sekolah, masyarakat), perguruan tinggi,

Fapsedu, Bidan Mandiri, Puskesmas, dan Klinik KB. Dengan kategori

pelayanan yang meliputi layanan pemenuhan kebutuhan alat kontrasepsi di

fasilitas kesehatan, layanan Mekanisme KIE/Advokasi Program Bangga
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kencana oleh PKB sampai dengan Kader KB Desa, dan layanan Penyiapan

Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalangan Remaja melalui Program Genre.

Tehnik Pengambilan sampel menggunakan Tehnik Accidental sampling yaitu

tehnik penentuan sampel berdasarkan kebetulan , yaitu siapa saja yang secara

kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sampel sesuai dengan

kategori layanan. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 45 responden yang

terdiri dari layanan pemenuhan kebutuhan alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan

sebanyak 15 responden , layanan Mekanisme KIE/Advokasi Program Bangga

kencana oleh PKB sampai dengan Kader KB Desa sebanyak 15 responden , dan

layanan Penyiapan Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalangan Remaja melalui

Program Genre sebanyak 15 responden.

3.3. Lokasi Survei  dan Unit Analisis

Lokasi survei   merupakan tempat di mana peneliti melakukan survei terutama

untuk menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi pada obyek

yang diteliti agar didapatkan data yang akurat. Lokasi Penelitian menyebar di

wilayah DIY. Unit analisis dari survei ini  adalah mitra kerja eksternal dari

perwakilan BKKBN DIY dengan kategori 3 layanan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam survei ini adalah data primer yang dikumpulkan

melalui instrumen kuesioner secara online dengan memakai google form

dengan link https://surveipelayananpublikdanantikorupsi.blogspot.com/2020

/04/survei-eksternal-indeks-pelayanan.html . Pengumpulan data dilakukan

mulai 29 April sampai dengan 4 Mei 2020.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan Indeks Pelayanan Publik dan Indeks persepsi

anti korupsi dengan menggunakan teknik statistik deskriptif.  Rumus perhitungan

untuk analisis data adalah sebagai berikut :

1. Rerata/rata-rata/mean dengan rumus = jumlah data / banyak data

2. Index per indikator  dengan rumus = (total skor indikator / skor maximal

indikator) x 100
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3. Index per layanan dengan rumus = (total skor layanan /skor maximal layanan) x

100

4. Index Pelayanan Publik  dengan rumus = (total skor pelayanan publik/skor

maximal pelayanan publik) x 100

5. Index Persepsi Anti Korupsi dengan rumus = (total skor persepsi anti korupsi /

skor maximal persepsi anti korupsi) x100

Data untuk pelayanan  publik dan persepsi anti korupsi diukur dengan skala

penilaian 1-4 , angka 1 merupakan skor paling rendah dan angka 4 menunjukkan

skor paling tinggi menunjukkan pelayanan Publik yang sangat baik dan

mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik da;am melayani.  Adapun

yang kita gunakan adalah rerata  dan indeks interval  dengan penjelasan sebagai

berikut :

3.6. Tahapan Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan survei ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan

meliputi:

a. Persiapan, dengan uraian rapat koordinasi  rencana survei pelaksana Tim  RB

daan ZIWBK tanggal 22 April 2020. Penetapan  tujuan  survei, responden,

indikator survei, layanan, jadwal pelaksana Tim Survei tanggal 23 April

Nilai Rerata Indeks (%) Kinerja
Pelayanan
Publik

Kinerja
Persepsi Anti
Korupsi

1 1,00 – 1,75 25,00 – 43,75 Kurang Bagus Tidak Bersih
Dari Korupsi

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 Cukup Bagus Kurang Bersih
Dari Korupsi

3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 Bagus Cukup Bersih
Dari Korupsi

4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 Sangat Bagus Bersih Dari
Korupsi
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2020. Penyiapan data responden, penyiapan kuesioner ke dalam google form

pelaksana Tim Latbang tanggal 24-28 April 2020.

b.Pengumpulan data, dengan uraian Survei secara online memakai google form

untuk layanan KB, KIE dan genre  sebanyak 45 responden pelaksana Tim

Latbang tanggal 29 April – 4 Mei 2020.

c. Analisis data, dengan uraian cleaning data, olah data, membuat laporan

sementara pelaksana Tim Latbang tanggal 5 – 10 Mei 2020.

d.Penyajian sementara, dengan uraian penyajian sementara hasil survey tanggal

11 Mei 2020.

e. Diseminasi dengan uraian bentuk laporan, seminar, dan medsos pelaksana

Tim  Survei dan bidang 2.

Secara rinci dalam melaksanakan survei ini memiliki tahapan sebagai berikut:

No Kegiatan Uraian Pelaksana Waktu

1. Persiapan Rapat Koordinasi
rencana survei.

Tim  RB dan
ZIWBK

22 April 2020

Penetapan  Tujuan
Survei, responden,
indikator survei ,
layanan, jadwal.

Tim Survei 23 April 2020

Penyiapan data
responden,
penyiapan kuesioner
ke dalam google
form.

Tim Latbang 24-28 April 2020

2. Pengumpulan
Data

Survei secara online
memakai google
form untuk layanan
KB, KIE dan genre
sebanyak 45
responden.

Tim Latbang 29 April – 4 Mei
2020

3. Analisis Data Cleaning data, olah
data, mem-buat
laporan se-mentara.

Tim Latbang 5 – 10 Mei 2020

4. Penyajian
Sementara

Penyajian sementara
hasil survei.

Peneliti 11 Mei 2020

5. Diseminasi Bentuk laporan,
Seminar, Medsos.

Tim Survey
dan Bidang

27 Mei 2020
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BAB IV

HASIL SURVEI DAN KESIMPULAN

A. Hasil Survei

4.1 Karakteristik Responden

a. Berdasarkan Umur

Responden berdasarkan umur dapat dikelompokan menjadi 3 yaitu kelompok

yang umur kurang dari 19 tahun sebanyak 6.98 persen, kelompok yang berumur

lebih dari 60 tahun ke atas (lansia) sebanyak 4.65 persen dan kelompok umur 20 –

59 tahun adalah kelompok yang terbanyak sebesar 88.37 persen.

b. Berdasarkan Pekerjaan

Responden berdasarkan pekerjaan dapat dikelompokan menjadi 5 yaitu

pekerjaan PNS sebanyak 65.11 persen, sebagai perangkat sebanyak 4.65 persen,

pekerjaan mahasiswa sebanyak 13.95 persen, Ibu Rumah tangga sebanyak 6.98

persen, dan wiraswasta 9.30 persen. Dari data tersebut pekerjaan terbanyak adalah

PNS sebanyak 65.11 persen.

6.98

88.37

4.65

< 20 Tahun
20-59 Tahun
>=60 Tahun

65.11
4.65

13.95

6.98 9.30

PNS

Perangkat

Mahasiswa

Ibu RT

Wiraswasta
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4.2. Hasil Survei Pelayanan Publik

Indikator dalam pelayanan publik ada 6 secara rinci dengan hasil sebagai berikut :

1. Persyaratan pelayanan dapat dipenuhi dengan mudah

Hasil survei untuk indikator ini dapat dilihat dalam tabel indeks Persyaratan

Pelayanan dapat dipenuhi dengan baik sebagai berikut :

Sumber : Data primer terolah

Dari hasil tersebut rerata untuk persyaratan pelayanan yang dapat dipenuhi

secara mudah sebesar 3.56 persen. Pencapaian indeks persyaratan pelayanan

dapat dipenuhi dengan mudah untuk perwakilan BKKBN DIY  sebanyak 88.89

persen. Untuk masing masing layanan tertinggi dicapai oleh layanan KIE

sebesar 91.67 persen. Kemudian layanan KB sebanyak 90 persen dan layanan

Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Generasi Berencana sebanyak 85

persen.

Beberapa masukan dari responden untuk layanan KB yaitu perlu adanya aturan

yang  jelas dan disepakati bersama dan pembagian tugas sesuai dengan

bidangnya. Sedangkan untuk layanan KIE melalui Penyuluh KB meliputi

pelayanan yang diharapkan secara sistematis dan pelayanan publik yang

profesional, transparan, dan akuntabel . Untuk layanan pendewasaan usia

perkawinan melalui genre yaitu perlu  bermitra dengan OPD Provinsi .

Persyaratan yang diajukan sudah dipertimbangkan dengan keadaan yang

ada di lapangan dan persyaratannya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan

langsung dengan pencapaian sasaran serta tetap memperhatikan keterpaduan

antara persyaratan dengan produk pelayanan, sehingga dapat dipenuhi dengan

mudah.

Layanan Indeks  Persyarat Pelayanan

DIY 88.89
layanan KB 90
Layanan KIE 91.67
Layanan Genre 85.00
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2. Prosedur Alur Pelayanan dapat dipahami dengan jelas

Prosedur alur pelayanan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan

jelas, agar tidak timbul perbedaan persepsi. Hasil survey untuk indikator ini

dapat dilihat dalam tabel indeks prosedur Alur Pelayanan yang dapat dipahami

dengan jelas sebagai berikut :

Sumber : Data primer terolah

Dari data  tersebut rerata untuk prosedur alur pelayanan dapat dipahami dengan

jelas sebesar 3.44 persen. Pencapaian indeks prosedur alur pelayanan dapat

dipahami dengan jelas untuk Perwakilan BKKBN DIY  sebanyak 86.11 persen.

Untuk masing masing layanan tertinggi dicapai oleh layanan KB sebesar 90

persen. Kemudian layanan KIE sebanyak 85.00 persen dan layanan Genre

sebanyak 83. 33 persen.

Beberapa masukan dari responden untuk layanan KIE meliputi pelayanan

diharapkan mengikuti perkembangan jaman dan perlu ditingkatkan pelayanan

sampai lini lapangan yang terbawah sehingga masyarakat akan lebih paham.

Untuk layanan pendewasaan usia perkawinan melalui genre yaitu alur

pelayanan masyarakat lini bawah lewat RT/RW dan keterbukaan dalam  digital

Friendly .

3. Jangka Waktu Pelayanan dilaksanakan dengan cepat dan tepat

Jangka waktu pelayanan dilaksanakan dengan cepat agar bisa terlayani semua,

dan pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat waktu yang telah

ditentukan. Hasil survey untuk indikator ini dapat dilihat dalam tabel indeks

waktu sebagai berikut :

Layanan Indeks Prosedur Alur Pelayanan
DIY 86.11
layanan KB 90
Layanan KIE 85.00
Layanan Genre 83.33



17

Sumber : Data primer  terolah

Dari data terolah  didapatkan rerata untuk jangka waktu pelayanan

dilaksanakan dengan cepat dan tepat sebesar 3.33 persen. Pencapaian indeks

jangka waktu pelayanan dilaksanakan dengan cepat dan tepat untuk perwakilan

BKKBN DIY  sebanyak 83.33 persen. Untuk masing masing layanan tertinggi

dicapai oleh layanan KB sebesar 86.67 persen. Kemudian layanan Genre

sebanyak 83.33 persen dan layanan KIE sebanyak 80 persen.

Beberapa masukan dari responden untuk layanan KB antara lain untuk  lebih

dipersingkat waktu  layanan Publik .

4. Sarana dan Prasarana tersedia dengan baik

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan publik tersedia dengan

baik agar proses pelayanan publik dapat berjalan lancar.  Hasil survey untuk

indikator ini dapat dilihat dalam tabel indeks sarana dan prasarana tersedia

dengan baik sebagai berikut :

Sumber : Data primer  terolah

Dari data terolah untuk  rerata sarana dan prasarana tersedia dengan baik secara

mudah sebesar 3.40 persen. Indeks Sarana dan prasarana tersedia dengan baik

untuk perwakilan BKKBN DIY  sebanyak 85 persen. Untuk masing masing

layanan tertinggi dicapai oleh layanan KB sebesar 88.33 persen. Kemudian

layanan Genre sebanyak 85 persen dan layanan KIE sebanyak 81.67 persen.

Layanan Indeks Jangka Waktu Pelayanan

DIY 83,33
layanan KB 86,67
Layanan KIE 80
Layanan Genre 83,33

layanan indeks Sarana Prasarana Tersedia dengan baik

DIY 85
layanan KB 88.33
Layanan KIE 81.67
Layanan Genre 85
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Beberapa masukan dari responden untuk layanan KB yaitu surat menyurat

melalui  email agar di cross cek, SBBK untuk kontrasepsi agar tercantum harga

kontrasepsi , ketersediaan alat kontrasepsi agar  lebih baik dan distribusi ke

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lebih ditingkatkan .

Harapan  layanan Komunikasi Informasi Edukasi dari Penyuluh KB meliputi

pemberian KIE melalui Leaflet/ Brosur dan Penyuluh KB juga menyalurkan

alat Kontrasepsi khususnya Kondom dan Pil  sampai masyarakat .

Sedangkan untuk layanan pendewasaan usia perkawinan melalui genre yaitu

.penambahan sarana pada kelompok  PIK R ,  penyebarluasan melalui  media

sosial  untuk ditingkakan dengan   memperbanyak daring/online.

5. Petugas Pemberi Pelayanan Kompeten dan Responsif

Petugas akan memberikan pelayanan dengan kompeten karena telah menguasai

bidangnya dengan baik dan daya tanggap yang cepat apa yang menjadi

masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani.  Hasil survey untuk

indikator ini dapat dilihat dalam tabel indeks petugas.

Sumber : Data primer  terolah

Dari data terolah rerata untuk petugas pemberi pelayanan kompeten dan

responsif sebesar 3.4 persen. Petugas pemberi pelayanan kompeten dan

responsif untuk perwakilan BKKBN DIY  sebanyak 85 persen. Untuk masing

masing layanan tertinggi dicapai oleh layanan KB sebesar 86.67 persen.

Kemudian layanan Genre sebanyak 85 persen dan layanan KIE sebanyak 83.33

persen.

Masukan dari responden untuk layanan KB yaitu refresing petugas pengelola

alkon yang ter update . Sedangkan layanan KIE meliputi Penyuluh KB perlu

memakai PIN bertuliskan “Kedepankan Kepuasan Pelayanan” KIE,

penambahan jumlah Penyuluh KB, Penyuluh KB 1 desa dengan 1 PKB, dan

Layanan Indeks Petugas Pemberi Pelayanan

DIY 85
layanan KB 86.67
Layanan KIE 83.33
Layanan Genre 85
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peningkatan Intensitas KIE dari Penyuluh KB. Beberapa masukan untuk

layanan pendewasaan usia perkawinan melalui genre yaitu kompetensi ASN

perlu ditingkatkan, keramahan petugas perlu ditingkatkankan dan perbanyak

publikasi ke masyarakat luas .

6. Terdapat pembinaan/konfirmasi/monitoring setelah pelayanan

Masyarakat yang dilayani akan dibina/dikonfirmasi/dimonitoring setelah

pelayanan agar dapat melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik.  Hasil

survey untuk indikator ini dapat dilihat dalam tabel indeks

pembinaan/konfirmasi /monitoring setelah pelayanan sebagai berikut:

Sumber : Data Primer  terolah

Dari data terolah rerata untuk terdapat pembinaan/konfirmasi/monitoring

setelah pelayanan sebesar 3.47 persen. Terdapat pembinaan/ konfirmasi/

monitoring setelah pelayanan untuk perwakilan BKKBN DIY  sebanyak 85

persen. Untuk masing masing layanan tertinggi dicapai oleh layanan KIE

sebesar 86.67 persen. Kemudian layanan KB sebanyak 85 persen dan layanan

Genre sebanyak 83.33 persen.

Beberapa masukan dari responden untuk layanan KB yaitu perlu ada kegiatan

survei rutin dan berkesinambungan serta ditingkatkan pelayanan melalui

pembinaan /monitoring dan evaluasi. Sedangkan layanan pendewasaan usia

perkawinan melalui genre yaitu perlu adanya pembinaan dan evaluasi pada

kelompok secara  kontinyu serta perlu pendampingan baik kelompok yang

sudah terbentuk maupun yang belum  karena belum mandiri.

.

Layanan Indeks Pembinaan/konfirmasi/monitoring

DIY 85
layanan KB 85

Layanan KIE 86.67

Layanan Genre 83.33
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Hasil survei  untuk  indeks pelayanan public Perwakilan BKKBN DIY seperti

pada  tabel

Sumber : Data Primer  terolah

Indeks Pelayanan Publik untuk DIY sebanyak 85.56 Persen dengan rerata

sebanyak 3. 39 persen dengan rincian untuk layanan KB sebanyak 87.78 persen,

Layanan KIE sebanyak 84. 72 persen dan layanan genre sebanyak 84.17 persen.

Beberapa Masukan untuk pelayanan Publik yaitu perlu dipertimbangkan  tiap

pemberi pelayanan atas masukan dari responden dan perlu sosialisasi kembali

untuk  meningkatkan nilai Pelayanan Publik .

4.3. Hasil survei   Persepsi Anti Korupsi

Indikator Persepsi anti Korupsi sebanyak  6 indikator  dengan rincian sebagai

berikut :

1.Tidak terdapat penawaran untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Hasil

survei untuk indikator ini dapat dilihat dalam tabel indeks tidak terdapat

penawaran untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Sumber : Data Primer  terolah

Dari data terolah rerata untuk tidak terdapat penawaran untuk mendapatkan

pelayanan yang lebih baik sebesar 3.56 persen. Pencapaian tidak terdapat

Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik
DIY 85.56
KB 87.78

KIE 84.72
GENRE 84.17

Layanan
Indeks  Tidak ada penawaran uantuk mendapatkan
pelayanan yang lebih baik

DIY 88.89
layanan KB 86.67
Layanan KIE 91.67
Layanan Genre 88.33
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penawaran untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik untuk perwakilan

BKKBN DIY sebanyak 88.89 persen. Untuk masing masing layanan tertinggi

dicapai oleh layanan KIE sebesar 91.67 persen. Kemudian layanan Genre

sebanyak 88.33 persen dan layanan KB sebanyak 86.67 persen.

Beberapa masukan dari responden untuk layanan KB yaitu komitmen terus

ditingkatkan sedangkan layanan Pendewasaan Usia perkawinan melalui genre

yaitu perlu adanya transparansi penggunaan anggaran.

2.Tidak terdapat pungutan liar dalam Pelayanan KB

Dalam pelayanan KB tidak ada pungutan liar yang mengatas-namakan

Perwakilan BKKBN DIY , jika menemukan pungutan liar tersebut maka,

segera laporkan kepada pihak yang berwajib.  Hasil survey untuk indikator ini

dapat dilihat dalam tabel indeks tidak terdapat pungutan liar dalam Pelayanan

KB dengan data sebagi berikut :

Sumber : Data Primer  terolah

Dari data terolah rerata untuk tidak terdapat pungutan liar dalam pelayanan KB

sebesar 3.73 persen. Pencapaian tidak terdapat pungutan liar dalam pelayanan

KB untuk perwakilan BKKBN DIY  sebanyak 93.33 persen. Untuk masing

masing layanan tertinggi dicapai oleh layanan KIE sebesar 96.66 persen.

Kemudian layanan Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Genre sebanyak

91.67 persen  dan layanan KB  91.67 persen.

Beberapa masukan dari responden untuk layanan KB yaitu prosedur dan proses

permintaan mudah sehingga tidak  ada  kesempatan untuk melakukan pungutan

liar.

Layanan Indeks Tidak terdapat Pungutan liar dalam pelayanan KB
DIY 93.33
layanan KB 91.67
Layanan KIE 96.66
Layanan Genre 91.67
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3.Petugas Tidak Menerima Uang/Barang (Gratifikasi)

Pelayanan KB yang diselenggarakan oleh petugas tidak menerima

uang/barang apapun dari masyarakat yang dilayaninya. Hasil survei untuk

indikator ini dapat dilihat dalam tabel indeks gratifikasi.

Sumber : Data Primer  terolah

Dari data terolah rerata untuk petugas tidak menerima uang/barang (gratifikasi)

sebesar 3.62 persen. Pencapaian petugas tidak menerima uang/barang

(gratifikasi) untuk perwakilan BKKBN DIY  sebanyak 90.56 persen. Untuk

masing masing layanan tertinggi dicapai oleh layanan KIE sebesar 95 persen.

Kemudian layanan KB sebanyak 91.67 persen dan layanan Pendewasaan Usia

Perkawinan melalui Genre sebanyak 85 persen.

Beberapa masukan dari responden untuk layanan Pendewasaan Usia

perkawinan melalui genre yaitu menjunjung nilai kebenaran dan kejujuran.

4.Penerima Layanan Tidak Menerima imbalan uang/barang

Sama halnya dengan petugas, masyarakat juga tidak menerima

imbalan/barang dari petugas pelayanan KB.  Hasil survei untuk indikator ini

dapat dilihat dalam tabel indeks imbalan uang/barang

Layanan Indeks Petugas Tidak Menerima Uang/barang

DIY 90.56

layanan KB 91.67

Layanan KIE 95

Layanan Genre 85
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Sumber : Data Primer  terolah

Dari data terolah rerata untuk penerima layanan tidak menerima imbalan

uang/barang sebesar 3.62 persen. Pencapaian penerima layanan tidak

menerima imbalan uang/barang untuk Perwakilan BKKBN DIY sebanyak

90.56 persen. Untuk masing masing layanan tertinggi dicapai oleh layanan

KIE sebesar 95 persen. Kemudian layanan KB sebesar  90 persen dan

layanan Genre sebesar 86.67 persen.

Beberapa masukan dari responden yaitu tidak ada penerima layanan yang

menerima uang.

5.Tidak terdapat praktik KKN dalam Pelayanan

Dalam pelayanan ini tidak ada praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme), karena telah ada peraturan yang berlaku bagi yang melanggarnya.

Hasil survei untuk indikator ini dapat dilihat dalam tabel indeks Tidak terdapat

praktik  KKN dalam pelayanan.

Sumber : Data Primer  terolah

Dari data terolah rerata untuk tidak terdapat praktik KKN dalam pelayanan

sebesar 3.64 persen. Pencapaian Tidak terdapat praktik KKN dalam

Pelayanan untuk perwakilan BKKBN DIY  sebanyak 91.11 persen. Untuk

masing masing layanan tertinggi dicapai oleh layanan KIE sebesar 93.33

persen. Kemudian layanan KB  sebesar 91.67 persen dan layanan Genre

sebanyak 88.33 persen.

layanan indeks imbalan uang/barang
DIY 90.56
layanan KB 90
Layanan KIE 95
Layanan Genre 86.67

Layanan Indeks Tidak terdapat praktik KKN dalam Pelayanan

DIY 91.11
layanan KB 91.67

Layanan KIE 93.33
Layanan Genre 88.33
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Beberapa masukan dari responden dalam layanan KIE yaitu perlu

pengawasan terus menerus supaya tidak ada KKN dan tidak memberi

kesempatan untuk terjadinya KKN .

6.Tidak ada diskriminasi dalam Pelayanan

Dalam pelayanan tidak ada perbedaan suku, ras dan agama, semuanya

dilayani dengan baik dan sesuai prosedur yang ada. Hasil survei untuk

indikator ini dapat dilihat dalam tabel indeks tidak ada  diskriminasi dalam

pelayanan.

Sumber : Data Primer  terolah
Dari data terolah rerata untuk tidak ada diskriminasi dalam Pelayanan KB

sebesar 3.6 persen. Pencapaian tidak ada diskriminasi dalam Pelayanan KB

untuk Perwakilan BKKBN DIY  sebanyak 90 persen. Untuk masing-masing

layanan tertinggi dicapai oleh layanan KIE sebesar 93.33 persen. Kemudian

layanan KB sebesar 88.33 persen dan layanan Genre sebesar 88.33 persen.

Masukan dari responden yaitu kualitas alat kontrasepsi untuk ditingkatkan.

Indeks Persepsi Anti Korupsi secara keseluruhan dalam tabel sebagai

berikut:

Sumber : Data Primer  terolah

Indeks Persepsi Anti Korupsi untuk DIY sebanyak 3.63 dengan rincian untuk

layanan KB sebanyak 90 persen, Layanan KIE sebanyak 94.17 persen dan

layanan genre sebanyak 88.06 persen. Beberapa Masukan untuk pelayanan

Layanan Indeks tidak ada diskriminasi dalam Pelayanan
DIY 90
layanan KB 88.33
Layanan KIE 93.33
Layanan Genre 88.33

Anti Korupsi Indeks anti Korupsi
DIY 90.74

Layanan KB 90
layanan KIE 94.17
Layanan Genre 88.06
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persepsi anti korupsi yaitu materi tentang persepsi anti korupsi untuk lebih

disosialisasikan ke pemberi pelayanan, menjaga komitmen anti korupsi dan perlu

ada pengawasan berkelanjutan supaya tidak terjadi praktik korupsi.

B. Kesimpulan

1. Indeks Pelayanan Publik di Perwakilan BKKBN DIY sebanyak 85.56 persen

dengan  rata rata 3.52  termasuk baik sekali dengan 6 indikator dengan hasil

sebagai berikut :

a. Indeks Persyaratan Pelayanan dapat dipenuhi dengan mudah 88.89 persen.

b. Indeks Prosedur Alur Pelayanan dapat dipahami dengan jelas  sebesar

86.11persen .

c. Indeks Jangka Waktu Pelayanan dilaksanakan dengan cepat dan tepat

sebesar 83.33 persen

d. Indeks Sarana dan Prasarana tersedia dengan baik  sebesar 85 persen.

e. Indeks Petugas Pemberi Pelayanan Kompeten dan Responsif sebesar 85

persen

f. Indeks terdapat Pembinaan/konfirmasi/ Monitoring Setelah Pelayanan 85

persen

2. Indeks Persepsi anti korupsi di Perwakilan BKKBN DIY sebesar 90.74

persen 74

a. Indeks Tidak terdapat penawaran untuk mendapatkan pelayanan yang lebih

baik  88.89 persen.

b. Indeks Penerima  Layanan iidak menerima imbalan uang/ barang sebesar

93.33  persen.

c.  Indeks Petugas Tidak Menerima Uang /Barang Gratifikasi  sebesar 90.56

persen

d.  Indeks Penerima  Layanan Tidak Menerima imbalan uang/ barang  sebesar

90.56 persen

e.  Indeks tidak Terdapat Praktik KKN dalam Pelayanan  sebesar 91.11 persen.

f.  Indeks tidak ada diskriminasi dalam Pelayanan  sebesar 90 persen.



26

C. Rekomendasi

1. Pada pelayanan publik perlu  ditingkatkan dalam Jangka Waktu Pelayanan

dilaksanakan dengan cepat dan tepat, Sarana dan Prasarana tersedia dengan

baik, Petugas Pemberi Pelayanan Kompeten dan Responsif serta

Pembinaan/Konfirmasi/Monitoring Setelah Pelayanan  dengan menindaklanjuti

oleh masing-masing bidang di Perwakilan BKKBN DIY

2. Persepsi anti korupsi perlu ditingkatkan pada tidak terdapat penawaran untuk

mendapatkan pelayanan yang lebih dengan melakukan ada pengawasan

berkelanjutan supaya tidak terjadi praktik korupsi.
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D. Lampiran
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