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INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAPAN

TAHUN 2014

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah masih banyak 

dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan 

masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau 

keluhan masyarakat, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang 

lainnya, serta menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurang transparan, kurang 

informatif, kurang konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang 

memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin

kepastian hukum, waktu dan biaya.

Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak yang luas dalam 

berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh 

karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus 

menerus dan berkesinambungan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), adalah perlu disusun Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. 

Disamping itu data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan 

yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara 

pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pelaksanaan pelayanan publik 

sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten 

dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, 

sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Tahun 2014 merupakan tahun kedua Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional (Lapan) untuk melakukan pengukuran IKM. Pelaksanaan evaluasi IKM tahun 

2014 merupakan pembuktian Lapan dalam melakukan pengukuran IKM yang 

berkesinambungan agar masyarakat merasakan manfaat dari keberadaan Lapan, serta 
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sebagai upaya meningkatkan kinerja dan perbaikan-perbaikan terhadap pelayanan 

publik. 

B. DASAR HUKUM

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan 

Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik;

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/ 

/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 

Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

C. UNSUR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004, yang

kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliable, sebagai 

unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran IKM adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pelayanan (U1), yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

2. Persyaratan pelayanan (U2), yaitu persyaratan teknis dan administratif  yang 

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;

3. Kejelasan petugas pelayanan (U3), yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya); 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan (U4), yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 

ketentuan yang berlaku;

5. Tanggungjawab petugas pelayanan (U5), yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
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6. Kemampuan petugas pelayanan (U6), yaitu tingkat keahlian dan keterampilan 

yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada 

mayarakat;

7. Kecepatan pelayanan (U7), yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 

dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

8. Keadilan mendapatkan pelayanan (U8), yaitu pelaksanaan pelayanan dengan 

tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

9. Kesopanan dan keramahan petugas (U9), yaitu sikap dan perilaku petugas 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta 

saling menghargai dan menghormati;

10. Kewajaran biaya pelayanan (U10), yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

11. Kepastian biaya pelayanan (U11), yaitu kesesuaian antara biaya yang 

dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

12. Kepastian jadwal pelayanan (U12), yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

13. Kenyamanan lingkungan (U13), yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan 

yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada 

penerima pelayanan;

14. Keamanan pelayanan (U14), yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan 

unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga 

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko 

yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Pengukuran IKM adalah :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja Satuan Kerja (Satker) pelaksana 

IKM secara berkala, sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

2. Untuk mengetahui harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan 

informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil 
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pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian 

masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh satker-satker di 

lingkungan Lapan.

4. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari satuan kerja pelaksana IKM

sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik.

5. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan di satker

pelaksana IKM.

6. Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik, sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat 

terhadap kinerja pelayanan satuan kerja pelaksana IKM, sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

Survei penyusunan IKM yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat kinerja satker-satker di lingkungan Lapan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang 

berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan 

selama ini guna meningkatkan pelayanan publik.

E. METODE SURVEI

Metode survei yaitu kuantitatif dengan cara pengguna memberikan pendapatnya 

terhadap empat pilihan jawaban yang tersedia yaitu : 

- Angka 1 adalah nilai persepsi “tidak baik”

- Angka 2 adalah nilai persepsi “kurang baik”

- Angka 3 adalah nilai persepsi “baik”

- Angka 4 adalah nilai persepsi “sangat baik”

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data yang 

diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner terstruktur. 

Pengumpulan data di lapangan dengan melakukan survei kepada pelanggan. Kegiatan 
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pengumpulan data telah dilaksanakan pada satuan kerja di lingkungan Lapan. Kuesioner 

yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan 

menggunakan aplikasi excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam

keputusan MENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, sehingga terstandarisasi secara 

nasional. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-

masing unsur pelayanan, dalam menghitung IKM tehadap 14 unsur pelayanan yang 

dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus 

sebagai berikut :

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-

rata tertimbang ( 0,071 ) dengan rumus sebagai berikut :

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilai IKM yaitu antara 25 -100 maka 

hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus 

sebagai berikut :

        

Kegiatan penyusunan IKM Lapan dihasilkan dari pengolahan IKM satker-satker 

di lingkungan Lapan. Sebanyak 1.579 responden diharapkan mampu memberikan 

gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan Lapan kepada masyarakat.

Kegiatan Survei IKM dimulai pada awal Januari 2014 di masing-masing satker-satker di 

Lingkungan Lapan. Dalam survei digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan 

data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner ini disusun berdasar tujuan 

        Total dari Nilai Persepsi per unsur

       x   Nilai  Penimbang

               Total unsur yang diisi

IKM   =

IKM Unit Pelayanan x 25

Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot   =   1    = 0,071

       Jumlah unsur        14
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survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Proses penyebaran kuesioner kepada 

responden dilakukan melalui pengisian langsung, email, dan fax.

F. PENGUKURAN TAHUN 2014

Survei IKM dilakukan oleh masing-masing satker di lingkungan Lapan. Nilai 

IKM masing-masing satker dikompilasi  untuk menghasilkan nilai IKM Lapan. 

Kompilasi IKM satker disajikan pada tabel berikut : 

No SATKER LAPAN
NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN NILAI 

IKMU1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14

1 BIRO UMUM 2,77 2,93 2,67 2,8 2,86 2,83 2,56 2,79 3 2,89 2,93 2,6 3 3,03 70,1

2 BIRO RENOR 2,91 2,83 2,78 2,87 3,09 3 2,87 2,91 3,04 2,86 2,81 2,74 3,04 3,13 72,57

3
BIRO KERJASAMA 
DAN HUBUNGAN 
MASYARAKAT

2,46 2,89 2,76 3,05 3,05 3,16 2,84 2,96 3,2 - - 2,79 3,24 3,15 77,21

4 INSPEKTORAT 2,73 2,92 2,81 2,81 3,03 3 2,88 2,96 2,96 2,96 2,92 2,81 2,81 2,96 71,67

5

PUSAT 
PEMANFAATAN 
TEKNOLOGI 
DIRGANTARA

2,84 3,06 3,04 3,1 3,14 3,2 2,98 3,07 3,27 3,07 3,06 3 3,16 3,22 76,67

6

PUSAT 
TEKNOLOGI DAN 
DATA 
PENGINDERAAN 
JAUH

3,12 3,14 3,2 3,18 3,25 3,31 3,05 3,13 3,34 3,38 3,3 3,14 3,37 3,36 80,57

7
BALAI 
PENGINDERAAN 
JAUH PAREPARE

2,84 3,06 3,12 3,17 3,21 3,22 3,01 3,04 3,31 3,09 3,2 3,09 3,43 3,56 79,13

8

PUSAT 
PEMANFAATAN 
PENGINDERAAN 
JAUH

- - - - - - - - - - - - - - -

9
PUSAT SAINS DAN 
TEKNOLOGI
ATMOSFER

2,97 3,14 3,26 3,3 3,36 3,38 3,12 3,21 3,46 3,66 3,25 3,26 3,36 3,42 81,76

10

LOKA
PENGAMATAN 
ATMOSFER 
KOTOTABANG

3,12 3.14 3,16 3,15 3,25 3,2 3,1 3,07 3,49 3,24 3,29 3,25 3,46 3,43 80,5

11
PUSAT 
SAINS ANTARIKSA 3,15 3,09 3,27 3,18 3,33 3,36 3,3 3,09 3,54 3,64 3,45 3,33 3,48 3,45 81,83
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No SATKER LAPAN
NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN NILAI 

IKMU1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14

12

BALAI 
PENGAMATAN 
DIRGANTARA 
WATUKOSEK

3,1 2,96 3,04 3,06 3,13 3,15 2,98 2,99 3,18 3,06 2,94 2,97 3,1 3,18 76,05

13

BALAI 
PENGAMATAN 
DIRGANTARA 
PONTIANAK

3,33 3,22 3,22 3,11 3,22 3,22 3,22 3,11 3,55 3,55 3,66 3,44 3,44 3,55 82,75

14

LOKA
PENGAMATAN 
DIRGANTARA 
SUMEDANG

2,98 3,15 3,15 3,21 3,25 3,23 3,11 3,09 3,13 3,24 3,23 3,17 3,34 3,19 79,12

15

PUSAT 
PENGKAJIAN DAN 
INFORMASI 
KEDIRGANTARAA
N

- - - - - - - - - - - - - - -

16
PUSAT 
TEKNOLOGI 
ROKET

3,15 3,21 3,14 3 3,21 3,21 2,86 3,07 3,57 3,36 3,23 2,86 3,21 3,07 84,4

17

BALAI 
PRODUKSI DAN 
PENGUJIAN 
ROKET 
PAMEUNGPEUK

2,71 2,65 2,75 2,71 2,69 2,77 2,73 2,75 2,76 2,71 2,87 2,82 2,72 2,74 68,15

18
PUSAT 
TEKNOLOGI 
SATELIT

2,97 3,02 2,94 3,04 3,11 3,15 2,87 3,07 3,19 3,02 2,99 3 3,13 3,17 75,72

19

BALAI 
PENJEJAKAN DAN 
KENDALI WAHANA 
ANTARIKSA BIAK

- - - - - - - - - - - - - - -

20
PUSAT 
TEKNOLOGI 
PENERBANGAN

3,14 3,32 3,31 3,44 3,38 3,32 3,2 3,28 3,53 3,37 3,16 3,37 3,14 3,46 75,34

JUMLAH 50,38 51,8 51,59 52,15 53,57 53,71 50,51 51,68 55,58 50,75 50 51,68 54,44 54,89 1.313,6

NILAI RATA-RATA LAPAN 2,96 3,05 3,03 3,07 3,15 3,16 2,97 3,04 3,27 3,17 3,13 3,04 3,20 3,23 77,27
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Keempat belas unsur pelayanan IKM di Lapan di sajikan pada tabel berikut:

Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh nilai IKM Lapan = 77,27 dengan Nilai

persepsi ke-14 unsur tersebut rata-rata di atas angka 3 (tiga). Hal ini berarti bahwa 

pelayanan yang diberikan oleh Lapan secara umum mencerminkan tingkat kualitas 

pelayanan yang “BAIK”. Nilai terendah berada pada unsur prosedur pelayanan dengan 

nilai 2,96, dan unsur tertinggi berada pada Kesopanan dan keramahan petugas dengan 

nilai 3,27. 

G. PERBANDINGAN NILAI IKM DENGAN TAHUN 2013

Tahun 2014 merupakan tahun kedua pelaksanaan evaluasi IKM di lingkungan 

satker Lapan. Pelaksanaan evaluasi IKM penting dilaksanakan setiap tahunnya agar 

diketahui bagaimana peningkatan kualitas pelayanan yang telah diberikan Lapan (satker 

NO UNSUR PELAYANAN NILAI RATA - RATA

U1 Prosedur Pelayanan 2,96

U2 Persyaratan Pelayanan 3,05

U3 Kejelasan Petugas Pelayanan 3,03

U4 Kedisiplinan petugas pelayanan 3,07

U5 Tanggung jawab petugas pelayanan 3,15

U6 Kemampuan petugas pelayanan 3,16

U7 Kecepatan pelayanan 2,97

U8 Keadilan mendapat pelayanan 3,04

U9 Kesopanan dan keramahan petugas 3,27

U10 Kewajaran biaya pelayanan 3,17

U11 Kepastian biaya pelayanan 3,13

U12 Kepastian jadwal pelayanan 3,04

U13 Kenyamanan lingkungan 3,20

U14 Keamanan pelayanan 3,23
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Lapan) kepada masyarakat setiap tahunnya. Perbandingan nilai evaluasi IKM tahun 2013 

dan 2014 adalah sebagai berikut:

NO UNSUR PELAYANAN
NILAI RATA-RATA PER UNSUR

2013 2014

U1 Prosedur Pelayanan 2,93 2,96

U2 Persyaratan Pelayanan 3,07 3,05

U3 Kejelasan Petugas Pelayanan 3,10 3,03

U4 Kedisiplinan petugas pelayanan 3,15 3,07

U5
Tanggung jawab petugas 

pelayanan
3,20 3,15

U6 Kemampuan petugas pelayanan 3,19 3,16

U7 Kecepatan pelayanan 3,00 2,97

U8 Keadilan mendapat pelayanan 3,07 3,04

U9
Kesopanan dan keramahan 

petugas
3,27 3,27

U10 Kewajaran biaya pelayanan 3,11 3,17

U11 Kepastian biaya pelayanan 3,14 3,13

U12 Kepastian jadwal pelayanan 3,06 3,04

U13 Kenyamanan lingkungan 3,29 3,20

U14 Keamanan pelayanan 3,32 3,23

Nilai Rata-rata Unsur 3,14 3,10

IKM Lapan 78,03 77,27

Berdasarkan tabel di atas, nilai IKM Lapan mengalami penurunan, yaitu dari 

78,03 menjadi 77,27 tetapi tetap dalam mutu pelayanan yang dikatakan BAIK. Nilai 

rata-rata per unsur pun mengalami penurunan dari 3,14 menjadi 3,10. Dari 14 unsur 

pelayanan yang dievaluasi, unsur yang mengalami penurunan adalah persyaratan 

pelayanan; kejelasan petugas pelayanan; kedisiplinan petugas pelayanan; tanggung jawab 

petugas pelayanan; kemampuan petugas pelayanan; kecepatan pelayanan; keadilan 

mendapat pelayanan; kepastian biaya pelayanan; kepastian jadwal pelayanan; 
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kenyamanan lingkungan; dan keamanan pelayanan. Unsur yang mengalami peningkatan 

nilai adalah prosedur pelayanan dan kewajaran biaya pelayanan. Sedangkan unsur yang 

nilainya tetap adalah kesopanan dan keramahan petugas. Berdasarkan data tersebut unsur 

prosedur pelayanan selama 2 tahun memiliki nilai terendah, untuk itu perbaikan terhadap 

unsur prosedur pelayanan Lapan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

Lapan terhadap masyarakat pengguna.

Penurunan nilai IKM tersebut tidak menandakan Lapan mengalami penurunan 

dalam memberikan kualitas pelayanan masyarakat. Hal ini disebabkan jumlah responden 

pada tahun ini lebih besar dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu dari 1.288

responden menjadi 1.579. Selain itu terjadi peningkatan jumlah satker Lapan yang 

berpartisipasi dalam penilaian IKM, yaitu dari 11 satker menjadi 17 satker. Peningkatan 

jumlah satker ini menandakan bahwa satker di lingkungan Lapan ingin turut berperan 

aktif dalam pelaksanaan penilain IKM Lapan sehingga dapat dijadikan penilaian dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan Lapan kepada pengguna. Diharapkan pada survei IKM 

Lapan selanjutnya seluruh satker Lapan dapat mengikuti survei tersebut, sehingga nilai 

IKM yang akan dihasilkan merupakan nilai IKM Lapan secara keseluruhan.

H. KESIMPULAN

Hasil pengukuran IKM satker-satker di lingkungan Lapan yang dilaksanakan ± 3

bulan dapat  disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan perhitungan IKM yang mengacu pada KEPMENPAN Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2004 maka diperoleh angka IKM Lapan yaitu 77,27 yang berarti  

kualitas pelayanan Lapan kepada masyarakat pengguna hasil litbang Lapan berkinerja 

pelayanan “Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di Lapan 

secara umum mencerminkan kualitas dalam kategori Baik.

2. Nilai rata-rata unsur pelayanan di Lapan yaitu 3,10. Terdapat 7 unsur dengan nilai di 

atas nilai rata-rata yaitu :

a) Kesopanan dan Keramahan Petugas (3,27);

b) Keamanan Pelayanan (3,23);

c) Kenyamanan Lingkungan (3,20);

d) Kewajaran biaya pelayanan (3,17);

e) Kemampuan Petugas Pelayanan (3,16);
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f) Tanggung Jawab Petugas Pelayanan (3,15);

g) Kepastian Biaya Pelayanan (3,13).

Sedangkan unsur lain yang nilainya masih di bawah nilai rata-rata yaitu :

a) Kedisiplinan petugas pelayanan (3,07);

b) Persyaratan Pelayanan (3,05);

c) Keadilan mendapat pelayanan (3,04);

d) Kepastian jadwal pelayanan (3,04);

e) Kejelasan Petugas Pelayanan (3,03);

f) Kecepatan pelayanan (2,97);

g) Prosedur Pelayanan (2,96).

3. Tindak lanjut yang akan diupayakan Lapan dalam meningkatkan pelayanan publik

adalah :

a. Menyusun rencana dan tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan publik 

berdasarkan survei IKM di lingkungan Lapan;

b. Melaksanakan perbaikan terhadap kualitas prosedur pelayanan kepada 

masyarakat. Hal ini dikarenakan rendahnya nilai unsur prosedur masyarakat 

berdasarkan survei IKM yang dilakukan;

c. Mengupayakan satker yang belum melaksanakan survei IKM dapat melaksanakan 

pada tahun yang akan datang. Survei IKM perlu dilaksanakan oleh seluruh satker 

di lingkungan Lapan agar diketahui bagaimana kualitas layanan publik masing-

masing satker kepada pengguna sehingga satker dapat memperbaiki dan 

meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta untuk mengetahui nilai 

kualitas pelayanan publik Lapan secara keseluruhan kepada pengguna;

d. Melaksanakan survei IKM tidak hanya di awal tahun, tetapi diharapkan 

penyebaran kuisoner dilaksanakan selama tahun berjalan untuk mengetahui nilai 

kualitas pelayanan publik Lapan selama satu tahun;

e. Melaksanakan sosialisasi di lingkungan Lapan terkait survei dan evaluasi IKM 

oleh Kementerian PAN dan RB;

f. Perlu adanya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan survei IKM di lingkungan 

Lapan.


