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2  A. JUDUL: 
 
PELATIHAN METODE REPORT CARD BAGI TOKOH MASYARAKAT 
SEBAGAI SUATU CARA MEMBERDAYAKAN WARGA DALAM MENILAI 
KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR JASA PENYEDIAAN AIR BERSIH 
PDAM WAY RILAU BANDAR LAMPUNG 
 
 
B. ANALISIS SITUASI 
 
 Penelitian Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK) tahun 2005 dan 2006 
dibeberapa kota di Indonesia (Pontianak, Tangerang, Medan, Semarang, Denpasar, Mataram, 
Banjarmasin, Palu dan Sawahlunto) berkaitan dengan kondisi pelayanan publik, 
menampakkan hasilnya tidak menggembirakan dan demikian juga dengan hasil survei 
Harian Koran Kompas melalui jejak pendapat ditahun yang sama, juga menyampaikan hal 
yang senada. 
 Buruknya kondisi pelayanan publik tersebut dapat dilihat dari keluhan warga seputar 
pelayanan yang mereka terima. Hampir di semua sektor yang dijadikan fokus penelitian, 
suara warga sama, yakni mereka tidak puas akan pelayanan pemerintah, baik pada sektor 
yang vital hingga yang tidak terlalu vital bagi warga, keluhan itu acapkali ditemui. 
 Khusus yang berkenaan dengan sektor jasa penyediaan air bersih yang 
pengelolaannya ditangani oleh PDAM. hasil penelitian menemukan banyak keluhan dari 
warga pengguna. Keluhan para warga itu terdiri dari kecilnya debit air, kualitas air tidak 
baik/keruh, air terkadang mengalir, terkadang tidak, dan daerah-daerah pemukiman 
penduduk yang berada didaerah tinggi tidak bisa menikmati fasilitas air bersih karena 
PDAM tidak bisa menjangkau. Keluhan warga akan jasa penyediaan air bersih yang paling 
menonjol terjadi di Kota Pontianak. 
 Penelitian lain yang berkenaan dengan persoalan pelayanan publik juga dilakukan 
oleh Islamy (2005) dengan tema peran birokrasi garis depan dalam memberikan pelayanan 
publik di Indonesia. Hasil yang didapat adalah menemukan adanya patologi dan stigma 
birokrasi pelayanan publik, yaitu antara lain: (a) Petugas birokrasi garis depan (pelayanan) 
lebih menampilkan diri sebagai majikan daripada aparat pelayanan; (b) Petugas pelayanan 
lebih berorientasi pada status quo daripada peningkatan pelayanan; (c) Petugas pelayanan 
lebih memusatkan kekuasaan daripada keinginan untuk melakukan perubahan (terutama 
kapasitas diri); (d) Petugas pelayanan lebih mementingkan prosedur daripada substansi 
tujuan akhir pemberian pelayanan dan (e) Petugas pelayanan lebih mementingkan diri 
Sendiri daripada masyarakat yang harus dilayani. 
 Dari uraian diatas, tentunya merupakan hal yang wajar jika timbul sebuah pertanyaan 
yang tentang hal serupa yang terjadi di sekeliling kehidupan kita. Pertanyaan cubstansial itu 
adalah bagaimana dengan kondisi pelayanan publik di Lampung, khususnya ~ ang berkenaan 
dengan jasa penyediaan air bersih di Kota Bandar Lampung yang dikelola oleh PDAM?. 
 Hasil penelitian Duadji dan Tresiana yang bertajuk tentang tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap PDAM Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan bahwa: a). Tingkat 
kepuasan masyarakat pelanggan terhadap Unit Teknik PDAM Way Rilau sebesar 1.58 
dengan mutu pelayanan terkategori `D', yang menandakan responsi pelanggan terhadap 
kinerja Pelayanan Unit Teknik PDAM Way Rilau mengindikasikan tidak baik; b). Tingkat 
kepuasan masyarakat/pelanggan terhadap Unit Pelayanan PDAM Way Rilau Kota Bandar 
Lampung sebesar 2.10 dengan mutu pelayanan terkategori `C' yang menandakan responsi 
pelanggan terhadap kinerja Kinerja Pelayanan Unit pelayanan masyarakat PDAM Way Rilau 
mengindikasikan kurang baik; dan c). Tingkat kepuasan masyarakat/pelanggan secara 
keseluruhan terhadap Unit Pelayanan Masyarakat dan Unit Teknik PDAM Way Rilau Kota 
Bandar Lampung sebesar 1.84 dengann mutu pelayanan terkategori `C' yang menandakan 



3  responsi pelanggan terhadap kinerja Pelayanan PDAM Way Rilau mengindikasikan kurang 
baik. Hush penelitian Zaki (2006) pada obyek yang sama juga memperkuat temuan dan 
kesimpulan penelitian Duadji dan Tresiana. Keluhan masyarakat tentang berbagai aspek 
pelayanan publik yang dideskripsikan hash penelitian tersebut diatas juga didukung dan 
paralel dengan hash survey dari interaktif dari beberapa media massa lokal Lampung (Radar 
dan Lampung Post). 
 Bila ditelusuri lebih jauh, sesungguhnya pada aras teoritik, buruknya kualitas 
pelayanan sebagaimana digambarkan sebelumnya lebih diakibatkan oleh adanya 
kesalahpahaman tentang peran pemerintah dan masyarakat. Di negara demokrasi, seharusnya 
pemerintah bertindak sebagai pemberi pelayanan (pelayan) kepada rakyatnya. Tetapi di 
Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat bukan sebagai pihak yang dilayani, bahkan 
kelihatan tidak berhak untuk menuntut pelayanan yang baik. Keengganan rakyat, aiau 
bahkan ketidaksadaran rakyat untuk menuntut haknya atas pelayanan publik yang baik, 
selain diakibatkan oleh faktor di atas, juga disebabkan oleh peran negara yang sangat besar 
dalarn sektor-sektor kehidupan nasyarakat (monopoli oleh negara). Besamya peran negara 
tersebut terlihat nyata pada masa pemerintahan Orde Baru. Kuatnya peran negara ini 
melemahkan, bahkan mematikan kesadaran rakyat untuk menuntut haknya, apalagi untuk 
melakukan kontrol_ terhadap negara. Akibatnya, tidak ada akuntabilitas pemerintah, terjadi 
penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi semakin merajalela. Korupsi merasuk dalam semua 
sektor kehidupan, terutama sektor-sektor pelayanan publik. Dampaknya adalah kinerja layanan 
publik semakin memburuk. Lalu jalan keluar yang seperti apa yang hares ditempuh untuk 
memperbaiki kinerja` pelayanan publik sehingga kualitas pelayanan juga meningkat?. Jika 
berangkat dari faktor penyebab buruknya kondisi pelayanan publik yang dipaparkan di atas, 
maka yang diperlukan sesungguhnya adalah menumbuh-kembangkan kemauan rakyat untuk 
menuntut haknya atas pelayanan publik, dan kepedulian serta keterlibatan aktif masyarakat untuk 
melakukan kontrol terhadap kinerja layanan publik yang diberikan oleh lembaga-lembaga 
pemerintah. 
 Dengan demikian, maka sesungguhnya ada tiga hal yang menonjol sebagai karakter 
dalam pelayanan publik di Indonesia, yaitu: (1) perencanaan dan pengambilan keputusan 
kebijakan dalam pelayanan publik selalu dilakukan secara elitist (2) akses masyarakat sangat 
terbatas dalam ilmplementasi pelayanan, sementara akses kelompok kelas menengah terkesan 
ada diskriminasi dalam pemberian pelayanan; (3) tidak adanya kontrol masyarakat terhadap 
kinerja aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan. Ketiga hal ini yang merupakan sumber 
penyebab buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur/birokrasi pemerintah 
selama.w. 
 Bagaimana menciptakan kesadaran rakyat tentang hak-haknya sehingga mau dan dapat 
melakukan kontrol terhadap pelayanan publik?. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk 
memberdayakan warga adalah dengan memperkenalkan metode "report card' melalui pelatihan 
sebagaimana yang telah diterapkan di daerah Bangalore India. Artinya terra pengabdian ini akan 
membawa manfaat bagi percepatan demokratisasi pelayanan publik di Lampung yang akan 
berujung pada metungkatnya kualitas layanan publik sebagai respon pemerintah. 
 
 
C. IDENTIFIKASI MASALAH 
 
 Dengan mengacu pada informasi dan data-data tentang kualitas/kinerja pelayanan publik 
yang didapat dari hasil penelitian sesungguhnya ada 4 (empat) elemen yang menarik yang 
sinergis berkaitan sate dengan yang lainnya. Keempat elemen itu adalah: a) buruknya kualitas 
pelayanan publik; b) rendahnya pengetahuan dan kesadaran warga akan hak-hak mereka; c) 
kurangnya kontrol masyarakat terhadap jalanya pemberian pelayanan yang dilakukan aparatur 
pemerintah; dan d) kurangnya respon pemerintah sebagai agen pelayanan publik (public service 
official) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Ke-empat hal ini 
merupakan satanic link yang jika tidak diupayakan diputus mata rantainya akan selalu menjadi 



4  patologi pelayanan publik di negara, khususnya Kota Bandar Lampung. 
 Dari ke-empat elemen yang telah disebutkan diatas, Tim pengabdian berkesimpulan 
bahwa: buruknya kualitas pelayanan publik hares digantikan terwujudnya pelayanan publik 
prima; rendahnya pengetahuan dan kesadaran warga akan hak-hak mereka tentang pelayanan 
publik hares tergantikan dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadarann warga; kurangnya 
kontrol masyarakat terhadap jalanya pemberian pelayanan yang dilakukan aparatur pemerintah 
hares diatasi dengan tumbuh-kembangnya partisipasi aktif warga untuk melakukan kontrol; dan 
kurangnya respon pemerintah sebagai agen pelayanan publik (public service official) berubah 
kearah paradigma responsive governance. Namun demikian, hal yang paling mungkin dapat 
dilakukan tim pengabdian adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga untuk 
menumbuh-kembangkan partisipasi aktif dan jalannya kontrol warga akan pelayanan publik yang 
diberikan pemerintah. 
 
 
D. MANFAAT KEGIATAN  
Pelatihan Metode Report Card sebagai tema pengabdian kepada masyarakat dilatarbelakangi 
oleh adanya kebutuhan dunia akademik untuk melakukan penilaian terhadap pelayanan yang 
diberikan oleh pemerintah (layanan publik), atau untuk mengukur kualitas pelayanan publik. 
Oleh karenanya, dengan kegiatan ini, maka harapan manfaat yang akan diperoleh adalah: a) 
meningkatnya pengetahuan dan kepedulian warga akan hak-hak mereka; b) ketersediaan data 
dan informasi yang akurat tentang kualitas pelayanan publik bagi pemerintah, khususnya 
lembaga pengelola PDAM; c) ketersaediaan alat ukur untuk menilai kualitas pelayanan publik; 
d) ketersediaan input bagi pemerintah sebagai feedback pelayanan sehingga pemerintah dapat 
memberikan respon (langkah-langkah kebiiakan) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik 
di masa mendatang; dan e) berjalannya esensi akuntabilitas publik yang sesungguhnya dimana 
masyarakat/warga diberikan akses melakukan kontrol (terimplementasinya paradigma good 
governance), bukan hanya sekedar mekanisme akuntabilitas organisasi seperti yang selama ini 
dijalankan. 
 
 
E. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 
 
 Secara umum, masalah yang substansial dan sangat krusial adalah ketidaktahuan warga 
tentang hak-haknya yang juga sekaligus berimplikasi pada rendahnya kesadaran masyarakat akan 
hal tersebut, sehingga warga tidak dapat melakukan kontrol terhadap pelayanan publik yang 
diberikan oleh masing-masing lembaga pemerintah. Melalui kegiatan pelatihan metode report 
card ini, maka pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang pelayanan publik akan 
meningkat sehingga pada akhirnya terjadi proses demokratisasi pelayanan publik. Lebih lanjut, 
kerangka pernecahan masalah secara diagramatis terlihat pada gambar 1 berikut ini. 
 
Gambar 1: Kerangka pemecahan masalah 
 
Keadaan yang ada:  Upaya yang perlu dilakukan:    Kedaan yang ingin dicapai: 
Kurangnya pengetahuan Pelatihan ttg Metode Report     Meningkatkan pengetahuan 
Dan kesadaran masyarakat Card        kesadaran masyarakat 
Tentang hak-haknya         tentang hak-haknya 
 
 
F. KHALAYAK STRATEGIS 
 
 Dalam kaitannya dengan strategi atau kerangka pemecahan masalah, maka yang 
menjadi khalayak strategis adalah Tokoh Masyarakat di Kelurahan Gunung Terang Kecamatan 
Tanjungkarang Barat. Pemilihan Tokoh Masyarakat sebagai target group pelatihan didasarkan 



5  pada pertimbangan: 
 Tokoh Masyarakat menipakan salah sate elemen yang bisa dijadikan base agent 

pembaharu dalam proses interaksi masyarakat karma mempunyai pengikut walau 
dalam skala sekecil apapun; 

 untuk memudahkan jalannya pelaksanaan pelatihan dengan keterbatasan waktu dan 
somber daya iainnya;  

 untuk mewujudkan side-effect pelatihan, yaitu bukan hanya meningkatnya pengetahuan 
dan kesadaran peserta akan hak-hak pelayanan publiknya, akan setelah pelatihan 
Tokoh Masyarakat ini diharapkan akan menjadi media penyampai informasi dan 
aktor penggerak dalam jaringan kehidupan masyarakat Was sehingga terjadi 
gerakan kontrol nyata masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah serta 
pada akiurnya menjadi feedback yang direspon pemerirtah guna memperbaiki 
kinerja. 

 
 
G. METODE KEGIATAN 
 
 Untuk mendukung tercapainya tujuan, maka ada dua metode yang digunakan: 

• Ceramah dan diskusi 
• Diskusi kasus-kasus pelayanan publik 

 
 
H. RANCANGAN EVALUASI 
 
Rancangan evaluasi merupakan aspek yang sangat menentukan sebagai instrumen 
pengukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan kegiatan ini. Untuk itu perlu disiapkan soal-
soal uji pemahaman materi pelatihan. Soal-soal uji tersebut berbentuk pertanyaan-pertanyaan 
yang sudah disiapkan jawabannya berupa pilihan berganda dengan kategori opsi jawaban, 
yaitu memilih jawaban a, b, c dan d. Kegiatan evaluatif dilakukan kedalam 2 pola. Pertama, 
evaluasi sebelum pelaksanaan pelatihan (pre test) untuk menentukan skor dasar (base score) 
peserta pelatihan. Kedua, evaluasi sesudah pelaksanaan pelatihan (post test) untuk 
menentukan peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta pelatihan. Hasil evaluasi pre 
test dan post test akan dibandingkan sehingga diketahui selisihnya sebagai parameter akhir 
keberhasilan pelaksanaan pelatihan. 
 
 
I. RANCANGAN BIAYA DAN JADUAL 
 
Untuk melakukan kegiatan ini diperkirakan memerlukan anggaran biaya sepertidisajikan 
dalam Tabel 1 sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6  Tabel 1: Rancangan biaya yang diperlukan dalam kegiatan pelatihan metode report  
               Card 
No Uraian Satuan Harga Satuan 

(Rp) 
Qty (Vol) Jumlah 

1 Transport Pelaksana OHK 25,000,00 6 150,000,00 
2 Transport Peserta OHK 10,000,00 80 800,000,00 
3 Lumsum Pelaksana 

dan Peserta 
OHK 10,000,00 92 920,000,00 

4 Sewa tempat pelatihan H 50,000,00 2 100,000,00 
5 Sewa Laptop dan 

LCD 
H 50,000,00 2 100,000,00 

6 ATK PK 500,000,00 1 500,000,00 
7 Lumsum Pembuatan 

laporan 
OHK 10,000,00 18 180,000,00 

8 Penggandaan laporan 
(copy, cover dan jilid) 

Eks 25,000,00 10 250,000,00 

 Total biaya    3,000,000,00  
Untuk mencapai tujuan seperti yang telah ditetapkan maka, kegiatan ini disusun berdasarkan 
pokok-pokok materi yang dirancang sesuai dengan metode pelatihan. Adapun jadwal dan 
matei kegiatan disajikan dalam Tabel 2 berikut: 
 
Tabe12: Jadual dan materi pelatihan 
Waktu Materi Pelatihan Pemateri Pemandu 
08.30-
09.00 

Pembukaan Pelatihan Lurah Gunung 
Terang, TJK Barat 

Staf Kelurahan 
Gunung Terang 
TJK Barat 

09.00-
09.10 

Sambutan Ketua Pelaksana Novita Tresiana, 
M.Si 

Noverman 
Duadji 

09.10-
09.30 

Pre Test Timlak Staf Tjk Barat 

09.30-
11.00 

Penyampaian Materi Pelatihan: 
Pengetahuan dasar tentang fungsi, 
tugas dan tanggung jawab 
pemerintah dalam memberikan 
pelayanan publik 

Drs. Noverman 
Duadji, M.Si. 

Novita Tresiana 

11.00-
12.30 

Penyampaian Materi Pelatihan: 
Pemberdayaan pengguna pelayanan 
publik (Hak dan kewajiban 
masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik) 

Drs. Abdul Syani Noverman 
Duadji 

12.30-
14.00 

ISOMA  TIMLAK 

14.00-
15.30 

Penyampaian Materi Pelatihan: 
Metode Report Card sebagai alat 
ukur kualitas danm kontrol 
pelayanan publik 

Novita Tresiana, 
S.Sos., M.Si. 

Noverman 
Duadji 

15.30-
15.45 

Post Test Timlak Timlak 

16.00-
16.20 

Penutupan Lurah Gunung 
Terang, TJK Barat 

Timlak 



7   J. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Secara umum pelatihan ini telah mampu memberikan kontribusi kepada tokoh-tokoh 
masyarakat, yaitu untuk meningkatkan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga 
(khususnya tokoh masyarakat) untuk menumbuh-kembangkan partisipasi aktif dan 
jalannya kontrol warga akan pelayanan publik yang diberikan pemerintah. 
 Dari nilai pelaksanaan Pre-test dapat dijelaskan bahwa rank nilai peserta berada pada 
kisaran 40 sampai dengan 70. Peserta yang mendapatkan nilai 40 berjumlah 1 orang 
(5,55%); 7 orang (38,88%) mendapat nilai 50; 8 (44,44%) mendapat nilai 60; dan 2 orang 
(11, 11 %) memperoleh nilai 70 (Tabel 4) 
 Sementara bila dilihat dari sisi pelaksanaan post-test, maka nilai peserta pelatihan 
berada pada kisaran 70 sampai dengan 90 . Distribusi nilai tersebut adalah 4 orang 
(22,22%) mendapat nilai 70; 5 orang peserta (27,77%) memperoleh nilai 80; 9 orang 
peserta (50%) mendapat nilai 90 (Tabel 5). 
 Apabila nilai hasil peiaksanaan pre-test dengan post-test dikomparasikan, maka 
diperoleh gambaran kumulatif, yaitu terjadi peningkatan pengetahuan peserta sebesar 48,5% 
(Tabel 3, 4 dan 5). Namun dari sisi keperilakuan peserta ternyata instrumen ini belum 
mampu memberikan gambaran faktualnya karena keterbatasan waktu dan instrumen yang 
digunakan, karenanya perlu dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat lanjutan dengan pola 
yang lebih menyeluruh di masa-masa mendatang. 
 
Tabel 3: Hasil Perhitungan Pre-test dan Post-test Peserta Pelatihan 

No Nama Nilai Pre-
Test 

Nilai Post-
Test 

Peningkatan % 

1 Bambang H 60 90 30 50,0 
2 Jaeni 50 80 30 60,0 
3 Teuku Oemri 60 70 10 16,7 
4 Hastari 60 90 30 50,0 
5 Supriyadi 60 70 10 16,7 
6 Hendar Hilal 70 80 10 14,3 
7 Irna Nuriwati 40 70 30 75,0 
8 Naufi Efendi 50 80 30 60,0 
9 Hasuri 70 90 20 28,6 
10 Bejo Santoso 50 70 30 60,0 
11 Abdullah 50 80 30 60,0 
12 Siti Lestari 50 90 40 80,0 
13 Nurhayati 50 80 30 60,0 
14 Faizil Kusumah 60 90 30 50,0 
15 Supomo 60 90 30 50,0 
16 Eko Wardianto 60 90 30 50,0 
17 Sutanto 60 90 30 50,0 
18 Kusrini 50 90 40 80,0 
 Total 1010 1490 490 48,5 

 
 
 
 
 
 
 



8  Tabe14: Distribusi Nilai dan Persentase Hasil Pre-Test 
Nilai Pre-Test Jumlah Peserta % 
40 1 5,55 
50 7 38,88 
60 8 44,44 
70 2 11,11 
Total 18 100 

 
Tabel 5: Distribusi Nilai dan Persentase Hasil Post-Test 

Nilai Post-Test Jumlah Peserta % 
70 4 22,22 
80 5 27,77 
90 9 50,00 
Total 18 100 

 
 
K. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 Walau dirasa belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan sesuai yang ditetapkan, 
paling tidak kegiatan pelatihan ini telah memberikan kontribusi positif bagi upaya 
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta akan hak-hak pelayanan publiknya, dalam 
hal ini adalah para tokoh masyarakat, yang akan menjadi media penyampai informasi dan 
aktor penggerak dalam jaringan kehidupan masyarakat luas sehingga terjadi gerakan kontrol 
nyata masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah serta pada akhirnya menjadi 
feedback yang direspon pemerintah guna memperbaiki kinerjanya. 
 Sehubungan dengan hal tersebut, maka saran-saran yang perlu tim pengabdian 
masyarakat sampaikan dalam kesempatan ini adalah: 
 
•  Perlu adanya aksi kolektif sebagai tindakan berjemaah untuk segera melakukan gerakan 

penyadaran hak-hak warga dalam pelayanan publik dan segera melakukan kontrol nyata 
terhadap layanan pemerintah. 

• Tokoh masyarakat diharapkan dapat segera membentuk kelompok-kelompok kerja 
diwilayahnya masing-masing untuk segera menerapkan metode report card 

• Pemerintah diharapkan mampu menfeedback data/informasi sebagai hasil penerapan 
metode report card oleh warga. 

•  Periu adanya pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang kontinyu di suatu tempat 
sampai didapatkan gambaran yang siguifikan tentang ketercapaian tujuan kegiatan yang 
dilakukan. 

 
 
L. ORGANISASI PERSONALIA 
 

Untuk mendukung keberhasilan pemecahan masalah berkenaan dengan rendahnya 
pengetahuan dan kesadaran warga tentang pelayanan publik, maka disusun organisasi 
personalia sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 



9  1) Ketua 
Nama  : Novita Tresiana, S.Sos, M. Si 
NIP  :132301009 
Pangkat/Golongan   : Penata Muda Tk.I/III-b 
Jabatan Fungsional   : Lektor 
Bidang Keahlian   : Administrasi Negara/Publik (Administrasi Fembangunan )  
Jurusan/Fakultas   : Ilmu Administrasi Negara FISIP 
Universitas  : Universitas Lampung 
Alokasi Waktu  : 90 Menit 
 
2) Anggota 
Nama  : Drs.Abdul Syani 
NIP   : 131462571 
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya/V. C  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Bidang Keahlian : Sosiologi 
Jurusan/Fakultas : Sosiologi FISIP  
Universitas  : Universitas Lampung  
Alokasi waktu  : 90 menit  
3)Anggota 
Nama   : Noverman Duadji, Drs., M. Si  
NIP   :132296962 
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III-c  
Jabatan Fungsional : Lektor 
Bidang Keahlian : Administrasi Negara/Publik (Kebijakan Publik)  
Jurusan/Fakultas : Ilmu Administrasi Negara FISIP  
Universitas  : Universitas Lampung 
Alokasi Waktu  : 90 menit 
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