
 

1 
Anida Lutfika Tukhfiana, 2018 
PENGEMBANGAN CIVIC ENGAGEMENT MELALUI PROGRAM KULIAH KERJA NYATA TEMATIK 
REVOLUSI MENTAL DI KECAMATAN CIPONGKOR KABUPATEN BANDUNG BARAT  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan zaman yang semakin modern di era globalisasi sekarang ini 

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Adapun 

peningkatan kualitas sumber daya manusia ini menjadi prasyarat mutlak untuk 

mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan sumber 

daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan memiliki peranan penting 

bagi manusia. Dalam kaitannya, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk 

membentuk warga negara yang baik dan cerdas.   

Menurut Somantri (2001, hlm. 279) menyatakan bahwa tujuan umum 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) ialah mendidik warga negara 

agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan warga negara 

yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, dekmokratis 

dan Pancasila sejati. Sedangkan menurut Maftuh dan Sapriya (2005, hlm. 30) 

bahwa tujuan negara mengembangkan pendidikan kewarganegaraan, agar setiap 

warga negara menjadi warga negara yang baik (to be Good Citizenship), yakni 

warga negara yang memiliki kecerdasan (Civic Intelligence) baik intelektual, 

emosional, sosial maupun spiritual serta memiliki rasa bangga dan tanggung 

jawab (Civic Responsibility) dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan 

masyarakat. 

Warga negara yang baik kaitannya dengan warga negara yang aktif 

berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (active citizenship) didefinisikan oleh 

Hoskins, dkk (2006, hlm. 10) sebagai “participation in civil society, community 

and/or political life, characterized by mutual respect and non-violence and in 

accordance with human rights and democracy.” Gagasan ini menunjukkan bahwa 

partisipasi kehidupan masyarakat pada dimensi publik sesuai dengan konsep hak 

asasi manusia dan demokrasi. Maka pendidikan kewarganegaraan sebagai 

pendidikan disiplin ilmu perlu mengkaji lebih jauh mengenai partisipasi untuk 

keterlibatan warga negara yang diisi oleh berbagai macam kalangan. 
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Keterlibatan warga negara (Civic Engagement) adalah tindakan individual 

dan kolektif yang dirancang untuk mengidentifikasi dan menangani masalah-

masalah yang menjadi perhatian publik. Keterlibatan warga negara dapat 

mengambil banyak bentuk, mulai dari kesukarelaan individual hingga keterlibatan 

organisasional partisipasi pemilihan. Hal tersebut dapat mencakup usaha untuk 

secara langsung menangani suatu masalah, bekerja sama dengan orang lain di 

masyarakat untuk memecahkan masalah, atau berinteraksi dengan institusi 

demokrasi perwakilan. (Adler and Goggin, 2005, hlm. 239-240) 

Pembelajaran  pelayanan (Service Learning)  masyarakat  telah  

membuktikan  dirinya  sebagai  alat pedagogis  yang  kuat  dalam  mempersiapkan  

orang  dewasa  muda  secara  sengaja untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  

menangani  masalah  sosial. Pemecahan masalah yang eksis di tengah masyarakat 

menjadi misi utama dalam keterlibatan warga negara. Masalah-masalah yang 

eksis biasanya ditangani secara  tradisional,  yaitu  langsung  terjun  kelapangan. 

Pembelajaran pelayanan masyarakat merupakan salah satu tantangan yang harus 

dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya kehidupan mahasiswa. Kegiatan 

mahasiswa yang tidak hanya terbatas pada ranah akademis, tapi juga pada 

perannya sebagai aktivis. Hal tersebut  berkaitan  slogan  perguruan  tinggi  di  

Indonesia  yaitu  Tridharma Perguruan  Tinggi,  yang  diantaranya  mencakup  

pendidikan,  penelitian  dan pengabdian masyarakat. 

Salah satu bentuk pembelajaran pelayanan masayarakat yang langsung 

terlihat adalah melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan-kegiatan 

pengabdian masyarakat tersebut mencakup pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, 

pengabdian bersama dosen, pelaksanaan pengabdian sebagai program 

kemahasiswaan, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, aktif dalam 

organisasi  kepemudaan  dan menjadi relawan dalam kegiatan penanggulangan 

bencana. Pengabdian masyarakat tersebut mensyaratkan kepemilikan atas rasa 

tanggung jawab sosial (Social  Responsibility) dalam diri mahasiswa untuk 

melihat kondisi nyata keadaan masyarakat dan membantu masyarakat dalam 

memecahkan masalah-masalahnya. Orang yang merasa bertanggung jawab untuk 

masalah sosial tertentu (kesadaran sendiri untuk bertanggungjawab) lebih 
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memungkinkan untuk mengatasi masalah ini dibandingkan dengan mereka yang 

menganggap tanggung jawab  adalah  urusan  orang  lain. 

Pemahaman  atas  permasalahan  yang  eksis  di  tengah  masyarakat  pun 

mempengaruhi rasa tanggung jawab sosial yang bisa membawanya pada tindakan 

untuk  mengubah  kondisi  pada  fase  yang  lebih  baik.  Pemahaman  berdasarkan 

pengalamannya  dalam  ikut  serta  melakukan  perubahan,  bisa  membawa 

mahasiswa pada kegiatan pengabdian pada masyarakat lebih jauh lagi. Dalam 

pengalaman berpartisipasi, keanekaragaman pengalaman berhubungan dengan 

peningkatan perilaku kewargaan, motivasi dalam berperilaku dan serta besaran 

efeknya perilakunya itu sendiri. 

Universitas Pendidikan Indonesia merupakan salah satu perguruan tinggi 

yang rutin melakukan kegiatan dalam bentuk implementasi tridharma perguruan 

tinggi, yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian 

yang dilakukan oleh mahasiswa, berupa kegiatan kuliah nyata dalam bentuk 

tematik. Pada tahun 2017, tema-tema yang digunakan dalam kuliah kerja nyata ini 

memiliki perubahan dengan tema tahun sebelumnya. Banyak sekali tema-tema 

baru yang digunakan sebagai salah satu bentuk perubahan dalam membangun 

masyarakat desa.   

Program Kuliah Kerja Nyata yang diselenggarakan oleh Universitas 

Pendidikan Indonesia mempunyai beberapa tema, meliputi Pos Pemberdayaan 

Keluarga (POSDAYA), Pengembangan Masyarakat Berbasis Pendidikan 

(PMBP), Desa Wisata, Revolusi Mental, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM), Terpadu Mahasiswa-TNI, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 

Lingkungan Hidup (LH), Pendidikan Anak Usia Dini, Rumah Pintar, Keaksaraan 

Usaha Mandiri, dan Pengenalan Budaya Indonesia Berbais Pendidikan di Luar 

Negeri. 

Secara filosofis, menurut Anggraeni (2016) dilaksanakannya Kuliah Kerja 

Nyata bagi mahasiswa mempunyai beberapa kegunaan yaitu: 

melatih kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori dan informasi 

ilmu pengetahuan yang telah diperoleh kepada masyarakat, 

mengembangkan pemikiran dan wawasan mahasiswa dalam memahami 

dan memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat secara 
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interdisipliner dan lintas sektoral, menumbuhmatangkan jiwa pengabdian 

kepada masyarakat dan bertanggungjawab terhadap proses pembangunan 

serta masa depan bangsa dan negara, menciptakan sinergitas positif antara 

universitas dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam 

menyelesaikan masalah yang berkembang di masyarakat (hlm. 7). 

Mahasiswa sebagai agen pembaharu dan kaum intelek tentu harus 

memiliki semangat pelayanan bagi masyarakat. Perubahan yang harus dilakukan 

oleh kaum intelek ini terhadap masyarakat konvensional menjadi masyarakat 

yang modern. Perubahan yang dilakukan bukan kehidupan modern yang tidak 

bermanfaat, melainkan perubahan pola pikir masyarakat untuk menjadi 

masyarakat yang lebih baik. Kaum intelek tidak hanya berkutat pada tataran 

teoritis melainkan lebih kepada tataran praktis. Kaitan dengan hal tersebut, 

mahasiswa setidaknya mempunyai peran dan posisi sebagai gerakan intelektual, 

gerakan moral dan gerakan sosial sebagaimana dijelaskan Anggraeni (2016) 

sebagai berikut: 

Pertama, sebagai gerakan intelektual menempatkan mahasiswa sebagai 

pemikir yang harus bergerak dengan kefahaman. Mengkaji berbagai ilmu 

pengetahuan dengan penuh kesadaran akan pentingnya pengembangan 

ilmu dalam kehidupan yang pada akhirnya mampu berkontribusi dalam 

kehidupan masyarakat berdasarkan kompetensinya masing-masing.  

Kedua, sebagai gerakan moral sudah semestinya mahasiswa terlibat dalam 

aktivitas-aktivitas pembangunan moral masyarakat yang dipastikan 

merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat 

(termasuk mahasiswa). Sebagaimana kita ketahui bahwa standar moralitas 

masyarakat tengah mengalami degradasi sampai sedemikian rendahnya, 

karena itu mahasiswa yang notabene seorang intelektual seharusnya 

mampu merekontruksi kembali definisi ini pada standar nilai semestinya.  

Ketiga, sebagai gerakan sosial mahasiswa mempunyai peluang besar untuk 

ikut andil dalam kehidupan politik di negaranya, baik kaitannya dengan 

proses pengawasan (mengkritik penguasa jika salah dan mematuhinya atau 

mendukung jika pemerintah benar) bahkan menjalankan fungsi 

pemerintahan sesuai dengan peranan dan kapasitasnya masing-masing 

(mahasiswa sebagai social control) (hlm. 3). 

Salah satu tema dari Kuliah Kerja Nyata yang diselenggarakan oleh 

Universitas Pendidikan Indonesia adalah Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi 

Mental, sesuai dengan gerakan nasional yang dicanangkan oleh Joko Widodo 

(dalam Girsang, 2015) yaitu revolusi mental. 
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Dalam pembangunan bangsa, saat ini kita cenderung menerapkan prinsip-

prinsip liberalisme yang jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai, budaya, dan 

karakter bangsa Indonesia. Sudah saatnya kita melakukan koreksi, tidak 

dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan 

mencanangkan revolusi mental untuk menciptakan paradigma, budaya 

politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai 

dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan (hlm. 4) 

Revolusi mental merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat baik 

pemerintah atau rakyat dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali nilai-

nilai strategi yang diperlukan oleh Bangsa dan Negara sehingga dapat 

memenangkan persaingan di era globalisasi. Revolusi mental mengubah cara 

pandang, pikiran, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan 

kemoderenan, sehingga menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan 

bangsa-bangsa lain di dunia. 

Menurut Latif (dalam Girsang, dkk, 2015, hlm. 9) inti revolusi ini adalah 

perubahan mendasar dalam struktur mental manusia Indonesia melalui proses 

nation and character building. Membangun karakter dari warga negara, tentu 

membutuhkan proses dengan menggunakan metode dan trik tertentu. Salah satu 

bentuk dari pembentukan karakter warga negara ini berupa Civic Engagement 

(keterlibatan warganegara) dengan tujuan warga negara ini supaya melek terhadap 

pemerintahan negara Indonesia. 

Pada tahun 2016, mahasiswa UPI yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja 

Nyata Tematik di Kabupaten Bandung Barat, telah membantu pemerintah desa 

untuk mengalokasikan dana APBDes dengan baik, dilansir pada berita online UPI 

(http://berita.upi.edu/?p=10185, diakses pada tanggal 5 April 2017). Pemerintah 

desa setiap tahun rata-rata mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa 

(APBDes) sekitar Rp 2 miliar. Padahal tahun-tahun sebelumnya, desa hanya 

mengelola anggaran sekitar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta. Tahun-tahun 

berikutnya, tidak mustahil APBDes dapat mencapai Rp 8 miliar hingga Rp 10 

miliar pertahun. Dana sebesar itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi 

kesejahteraan masyarakat desa setempat. Menurut Wakil Bupati Bandung Barat, 

Drs. H. Yayat T. Soemitra dalam diskusi membahas hasil Kuliah Kerja Nyata 

Tematik UPI 2016, kehadiran mahasiswa UPI yang melakukan Kuliah Kerja 

http://berita.upi.edu/?p=10185


6 
 

 
Anida Lutfika Tukhfiana, 2018 
PENGEMBANGAN CIVIC ENGAGEMENT MELALUI PROGRAM KULIAH KERJA NYATA TEMATIK 
REVOLUSI MENTAL DI KECAMATAN CIPONGKOR KABUPATEN BANDUNG BARAT  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Nyata sangat relevan, karena dapat membantu pemerintah desa menyalurkan dana 

sesuai peruntukannya, sehingga tujuan menyejahterakan rakyat cepat diwujudkan. 

Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa peserta kuliah kerja 

nyata tematik revolusi mental di Kecamatan Cipongkor dan masyarakat 

Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat yang menjadi sasaran dalam 

kegiatan kuliah kerja nyata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa 

Cijenuk yaitu Bapak Anggara, bahwasannya masyarakat Kecamatan Cipongkor 

kurang memiliki antusias atau enggan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan 

sosial, kurangnya solidaritas antar warga serta lebih condong mementingkan 

kepentingan dirinya sendiri (individualis), kurangnya aspirasi dari kepala dusun 

dalam mengajak masyarakat untuk berpartisispasi dalam kegiatan 

kemasyarakatan, kurangnya kesadaran masyarakat desa mengenai kebersihan 

lingkungan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga 

ketertiban. 

Dengan adanya Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, diharapkan 

antusias masyarakat meningkat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sosial 

sehingga menumbukan kembali Civic Engagement yang pada saat ini perlu untuk 

dikembangkan. Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental yang dilakukan oleh 

mahasiswa UPI juga memiliki tujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat lebih 

modern melalui berbagai program yang telah dilaksanakan. Desa-desa yang 

dipilih oleh Universitas Pendidikan Indonesia sebagai tempat Kuliah Kerja Nyata 

Tematik Revolusi Mental di Kecamatan Cipongkor adalah Desa Sukamulya, Desa 

Citalem, Desa Cijenuk, Desa Neglasari, dan Desa Sarinagen.  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya penulis 

bermaksud mengadakan penelitian dengan judul  “Pengembangan Civic 

Engagement melalui Program Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental 

di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat” 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah 

umum penelitian ini adalah Pengembangan Civic Engagement melalui Program 
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Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental di Kecamatan Cipongkor 

Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan masalah pokok tersebut, untuk 

mempermudah pembahsalan penelitian, penulis menjabarkan masalah pokok 

kedalam beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana proses pengembangan Civic Engagement melalui program Kuliah 

Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental di Kecamatan Cipongkor Kabupaten 

Bandung Barat? 

2) Bagaimana hasil pengembangan Civic Engagement melalui program Kuliah 

Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental di Kecamatan Cipongkor Kabupaten 

Bandung Barat? 

3) Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengembangan Civic Engagement 

melalui program Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental di Kecamatan 

Cipongkor Kabupaten Bandung Barat? 

4) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam 

pengembangan Civic Engagement melalui program Kuliah Kerja Nyata 

Tematik Revolusi Mental di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung 

Barat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan 

Civic Engagement melalui program Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi 

Mental di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Selain tujuan umum, penelitian ini pula memiliki tujuan khusus yakni 

untuk: 

1) Mengidentifikasi proses pengembangan Civic Engagement melalui program 

Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental di Kecamatan Cipongkor 

Kabupaten Bandung Barat 
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2) Mengidentifikasi hasil pengembangan Civic Engagement melalui program 

Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental di Kecamatan Cipongkor 

Kabupaten Bandung Barat 

3) Menjelaskan kendala  yang dihadapi dalam pengembangan Civic Engagement 

melalui program Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental di Kecamatan 

Cipongkor Kabupaten Bandung Barat 

4) Mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang 

dihadapi dalam pengembangan Civic Engagement melalui program Kuliah 

Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental di Kecamatan Cipongkor Kabupaten 

Bandung Barat 

1.4 Manfaat Penelitian 

Signifikasi yang diharapkan dari penelitian ini mencakup manfaat dari segi 

teoritis, dari segi kebijakan, dari segi praktik, dan dari segi isu. Dari informasi 

yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara: 

1.4.1 Segi Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan informasi sejauh mana Pengembangan 

Civic Engagement melalui Program Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental 

di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini mampu 

memberikan sumbangsih teori dalam hal pengembangan Civic Engagement 

melalui program Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental. 

1.4.2 Segi Kebijakan 

Manfaat kebijakan dari penelitian dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dan penelitian bagi mahasiswa, dosen, perguruan tinggi, masyarakat 

serta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai pengembangan Civic 

Engagement melalui program Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental. 

Diharapkan melalui penelitian ini  mahasiswa, dosen, Perguruan Tinggi, 

masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mampu memaksimalkan 

Program Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental untuk pengembangan 

Civic Engagement. 

1.4.3 Segi Praktis 
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Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-

pihak sebagai berikut: 

1) Bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), 

memberikan masukan dalam pengembangan Civic Engagement melalui 

program Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental. 

2) Bagi mahasiswa, sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan Civic 

Engagement mahasiswa sebagai warga negara yang baik serta dapat 

mengimplementasikan Civic Engagement dalam kehidupan bermasyarakat 

3) Bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran akan Civic Engagement yang 

sangat dibutuhkan supaya nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat tersebut 

bisa tumbuh dan lebih erat. 

4) Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian ini digunakan 

untuk dijadikan referensi keilmuan dalam Pendidikan Kewarganegaraan 

khususnya mengenai pengabdian dan pembinaan masyarakat. 

5) Bagi penulis, meningkatkan wawasan, memperoleh pengalaman langsung dan 

mengetahui akan pentingnya Civic Engagement dalam bermasyarakat melalui 

program Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental. 

1.4.5 Segi Isu serta Aksi Sosial 

Penelitian dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan pencerahan 

pengalaman hidup dengan memberikan gambaran tentang pengembangan Civic 

Engagement melalui program Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental yang 

mampu diimplementasikan kembali dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat 

sehingga terciptanya suatu masyarakat yang aktif dan baik. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi dalam penelitian ini berisi rincian urutan penulisan dari 

setiap bab dan bagian bab, dapat dijabarkan sebagai berikut. 

Bab I pendahuluan, pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

struktur organisasi skripsi yang merupakan sistematika penyusunan skripsi. 
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Bab II kajian pustaka, pada bab ini berisi tentang konsep, teori dan 

pendapat para ahli yang berkaitan dan mendukung dengan penelitian ini. Konsep, 

teori, dan pendapat ahli ini diantarnya tentang tinjauan umum Civic Engagement, 

tridharma perguruan tinggi, program kuliah kerja nyata tematik revolusi mental 

serta pendidikan karakter.  

Bab III metode penelitian, pada bab ini merupakan bagian yang bersifat 

prosedural, berisi tentang uraian mengenai  desain penelitian, partisipan dan 

tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan isu etik.  

Bab IV temuan dan pembahasan, pada bab ini berisi tentang hasil temuan 

peneliti di lapangan penelitian dan pembahasan serta analisis hasil temuan 

penelitian. Hasil temuan diambil berdasarkan pengumpulan data yang sudah 

dilakukan, diolah sedemikian rupa dan disusun berdasarkan rumusan masalah 

yang sudah disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah 

dirumuskan. 

Bab V simpulan, implikasi dan rekomendasi, pada bab ini berisi tentang 

simpulan dari keseluruhan proses kegiatan penelitian beserta implikasi dan 

rekomendasinya dari peneliti kepada pihak-pihak terkait. 

 

 

 


