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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sudah menerapkan sistem otonomi daerah sejak tahun 1999 

melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 

Undang-Undang tersebut menyebutkan “Otonomi daerah adalah kewenangan 

Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai  dengan peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku”. Otonomi daerah diharapkan dapat 

memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui pembuktian kemampuan tiap kepala 

daerah dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Dengan 

kewenangan tersebut, pemerintah daerah bebas berkreasi dan berinovasi untuk 

membangun daerahnya dengan tetap berada pada jalur perundang-undangan. 

Dengan kata lain, kesuksesan daerah bergantung kepada kemampuan kepala daerah 

dan pegawainya dalam menerjemahkan dan melaksanakan tugas serta 

tanggungjawab yang diberikan.  

Sejak diterapkannya otonomi daerah, ada beberapa kelebihan yang dapat 

dirasakan diantaranya adalah prioritas pembangunan jelas, pembangunan daerah 

lebih maju karena daerah mengatur pengelolaan sendiri, pemasukan daerah lebih 

besar, kerjasama terjalin dengan rakyat dan lebih cepat dalam menangani kebutuhan 

yang mendesak. 
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Agar tujuannya tercapai secara efektif dan efisien, pemerintah daerah 

membentuk unit-unit kerja atau biasa disebut perangkat daerah agar pelayanan 

kepada masyarakat lebih terkonsentrasi berdasarkan wilayah kerja dan tugas 

pokoknya masing-masing. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 

Tahun 2008, perangkat daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota 

Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi 

Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.  

Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan 

Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, Kecamatan adalah sebuah 

daerah administrasi di wilayah Indonesia yang berada di bawah wilayah tingkat 

kota dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota 

kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk 

melaksanakan tugas pokok tersebut, Camat mempunyai fungsi : 

a. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat; 

b. Mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum; 

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; dan 

e. Membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.  
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Berdasarkan poin (e) diatas, kecamatan memiliki tanggungjawab terhadap 

keberhasilan kinerja kelurahan yang berada di wilayah kerjanya. Kecamatan 

Lengkong terletak didaerah pusat Kota Bandung dan membawahi 7 kelurahan yaitu, 

Kelurahan Malabar, Kelurahan Turangga, Kelurahan Paledang, Kelurahan 

Cikawao, Kelurahan Lingkar Selatan, Kelurahan Burangrang dan Kelurahan 

Cijagra.  

Menurut Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Kelurahan adalah sebuah daerah administrasi 

di wilayah Indonesia yang berada di bawah wilayah tingkat kecamatan dan 

dipimpin oleh seorang Lurah. Kelurahan merupakan unit terkecil dari perangkat 

daerah, merupakan unit yang berada di garis terdepan untuk menangani dan 

menyelesaikan semua permasalahan dan gejolak yang terjadi di masyarakat. Oleh 

karena itu Lurah dan pegawainya dituntut memiliki kompetensi sosial dan 

emosional yang tinggi agar dapat berkomunikasi dan bersosialisasi secara harmonis 

dengan masyarakat karena setiap individu memiliki karakteristik dan sifat yang 

berbeda-beda.  

Tugas pokok Kelurahan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan yang dilimpahkan oleh Walikota 

sesuai dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan 

peningkatan akuntabilitas. Sedangkan fungsi Kelurahan adalah : 

a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

b. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum 

c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum 
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d. Membina lembaga kemasyarakatan 

e. Membina dan mengendalikan administrasi Rukun Warga dan Rukun 

Tetangga 

f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan/atau Camat 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pegawai yang berkinerja 

unggul. Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2015). Sedangkan 

menurut (Gibson, 2015) kinerja adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk 

menetapkan perbandingan hasil pelaksanaan tugas, tanggungjawab yang diberikan 

oleh organisasi pada periode tertentu dan relatif dapat digunakan untuk mengukur 

prestasi kerja atau kinerja organisasi. 

Untuk mengetahui kinerja kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung, 

penulis melakukan studi literatur apakah sudah ada sistem resmi untuk penilaian 

tersebut. Sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Bandung sudah memiliki sistem 

penilaian yang resmi dan transparan. Setiap tahunnya Pemerintah Kota Bandung 

(Pemkot Bandung) mengevaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan se-Kota 

Bandung (30 kecamatan dan 151 kelurahan) yang penilaiannya dilakukan dengan 

self assesment yang diunggah oleh pihak Kecamatan dan Kelurahan ke sebuah 

sistem yang bernama Sistem Informasi Penilaian Bandung Juara (SIP BDG Juara) 
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dengan memperhatikan beberapa indikator penilaian yang sudah ditetapkan. 

Sepuluh Kecamatan dan sepuluh Kelurahan dengan nilai tertinggi akan dinilai lagi 

untuk menentukan peringkatnya. Kegiatan paparan program kewilayahan 

merupakan tahapan akhir dari evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan dimana 

akan dilakukan proses verifikasi laporan dan verifikasi ke lapangan. Berikut 

peringkat kecamatan terbaik se-Kota Bandung tahun 2016-2018. 

Tabel 1.1 Peringkat Kecamatan Terbaik Kota Bandung Tahun 2016-2018 

NO 
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 

Kecamatan Nilai Akhir Kecamatan Nilai Akhir Kecamatan Nilai Akhir 

1 Cinambo 93.03 Cinambo 94.36 Lengkong 98.28 

2 Sukasari 88.47 Batununggal 90.2 Batununggal 97.93 

3 Astana Anyar 86.59 Lengkong 88.25 Mandalajati 97.41 

4 Sumur Bandung 86.33 Panyileukan 87.73 Panyileukan 94.91 

5 Coblong 86.26 Antapani 87.69 Sukajadi 94.89 

6 Lengkong 86.19 
Cibeunying 

Kaler 
87.41 

Babakan 

Ciparay 
93.78 

7 Cibiru 86.18 Cidadap 87.39 Cicendo 92.85 

8 Cicendo 86.09 Sukajadi 87.27 
Ujung 

Berung 
92.65 

9 Cibeunying 

Kidul 
85.92 

Bojongloa 

Kidul 
87.18 Rancasari 92.13 

10 Bojongloa Kidul 85.76 Coblong 87.09 
Bojongloa 

Kidul 
91.87 

Sumber : Pemerintahan Umum Kota Bandung, 2018 

Dari Tabel 1.1 diketahui bahwa Kecamatan Lengkong tercatat sebagai 

Kecamatan Berprestasi selama 3 tahun terakhir (2016-2018) dengan tren yang naik. 

Dengan kata lain Kecamatan Lengkong memiliki indeks kinerja yang unggul 

karena selalu masuk dalam kriteria kecamatan terbaik dan peringkatnya pun naik 
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dari peringkat 6 di tahun 2016 menjadi peringkat 3 di tahun 2017 dan peringkat 1 

di tahun 2018. Dengan posisi tersebut, tentu saja di tahun 2019 kecamatan akan 

semaksimal mungkin mempertahankan posisi tertinggi yang sudah berhasil 

diperolehnya. Salah satu yang menjadi penilaian adalah kinerja kelurahan yang 

dinaunginya. Oleh karena itu peringkat kinerja kelurahan menjadi pertimbangan 

yang penting dalam penelitan ini.  

Kelurahan di Kecamatan Lengkong juga terpilih menjadi Kelurahan 

Terbaik. Berikut peringkat kelurahan terbaik se-Kota Bandung tahun 2016-2018: 

Tabel 1.2 Peringkat Kelurahan Terbaik Kota Bandung Tahun 2016-2018 

No. 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

Kelurahan Nilai Akhir  Kelurahan  Nilai Akhir  Kelurahan  Nilai Akhir  

1 Sukagalih 91.14 Sukabungah 92.99 Sukamiskin 98.21 

2 Sarijadi 90.43 Pajajaran 90.69 Sukagalih 97.83 

3 
Cisaranten 

Wetan 
89.76 Sukamiskin 88.55 Sukabungah 97.7 

4 Palasari 89.32 
Cisaranten 

Wetan 
87.75 Gumuruh 95.21 

5 Rancabolang 86.94 
Lebak 

Siliwangi 
87.36 Cibangkong 94.44 

6 Malabar 86.22 Babakan 87.12 
Cipadung 

Kulon 
93.96 

7 
Cisaranten 

Endah 
86.21 Pasir Biru 86.8 Sukamulya 93.69 

8 Nyengseret 86.08 Sukamulya 85.73 Cigending 93.68 

9 Cisurupan 86.07 Malabar 85.55 Neglasari 93.12 

10 Turangga 84.92 Cipedes 85.17 Jatihandap 92.98 

Sumber : Pemerintahan Umum Kota Bandung, 2018 

Dari Tabel 1.2 diketahui bahwa terdapat kenaikan nilai akhir yang cukup 

siginifikan setiap tahunnya. Nilai akhir untuk peringkat pertama mengalami 

kenaikan sebesar 7.07 dari tahun 2016 ke 2018. Di tahun 2018 hanya kelurahan 
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yang memiliki nilai ≥ 90 yang masuk ke dalam peringkat sepuluh besar. Hal ini 

dikarenakan memang ada tuntutan dari pihak Pemkot Bandung untuk selalu lebih 

baik setiap tahunnya. 

Kelurahan yang dinaungi Kecamatan Lengkong juga dikategorikan sebagai 

Kelurahan Terbaik di tahun 2016 dan 2017. Di tahun 2016 yaitu Kelurahan Malabar 

dengan peringkat 6 dan Kelurahan Turangga dengan peringkat 10. Sedangkan di 

tahun 2017 hanya ada satu kelurahan yaitu Kelurahan Malabar dengan peringkat 9. 

Sedangkan di tahun 2018 tidak ada kelurahan yang dinaungi Kecamatan Lengkong 

yang dikategorikan sebagai kelurahan berprestasi.  

. Berikut tabel rekapitulasi penilaian kelurahan di Kecamatan Lengkong 

tahun 2016-2018: 

Tabel 1.3 Peringkat Kelurahan di Kecamatan Lengkong Tahun 2016-2018 

NO Kelurahan 
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 

Peringkat Nilai Peringkat Nilai Peringkat Nilai 

1 Malabar 6 86.22 9 85.55 41 89.58 

2 Turangga 10 84.92 45 80.34 16 92 

3 Paledang 67 76.66 31 81.83 79 87.02 

4 Cikawao 100 71.24 113 75.04 69 87.97 

5 Lingkar Selatan 54 79.02 82 75.98 30 90.94 

6 Burangrang 75 75.65 48 80.14 42 89.39 

7 Cijagra 84 74.73 55 79.84 11 92.68 

Sumber : Data yang diolah Penulis, 2018 

Dari Tabel 1.3 diketahui bahwa kelurahan yang dinaungi Kecamatan 

Lengkong memiliki kinerja yang fluktuatif serta mengalami kenaikan dan 

penurunan peringkat yang signifikan. Tetapi jika dilihat dari nilai yang dicapai, 

sudah terdapat kenaikan setiap tahunnya. Dengan nilai yang selalu naik tapi 
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peringkat menurun, mengindikasikan bahwa kelurahan di Kecamatan Lengkong 

masih kalah bersaing dengan kelurahan lain. Dengan adanya kenaikan standar 

penilaian  dari Pemkot Bandung, kinerja kelurahan di Kecamatan Lengkong sudah 

cukup baik karena memang sudah mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi 

masih kurang jika dibandingkan dengan kinerja kelurahan se-Kota Bandung.  

Salah satu hal yang dianggap mempengaruhi kinerja adalah kompetensi sosial 

dan emosional yang dimilikinya. Sesuai dengan hasil penelitian Winanti (2011) 

bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan dari kompetensi sosial dan emosional 

terhadap kinerja pegawai. Pegawai yang memiliki kompetensi sosial yang unggul, 

dapat membangun simpul kerjasama yang baik dengan kolega sehingga tercipta 

kerjasama tim yang baik. Sedangkan kompetensi emosional yang unggul dapat 

membuat seseorang lebih baik dalam mengontrol emosinya dan dapat dengan 

mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial dan lingkungannya. Kecerdasan 

emosional dianggap penting karena memungkinkan seseorang untuk 

mengembangkan hubungan interpersonal yang sangat baik dan memiliki dukungan 

sosial lebih baik (Goleman, 2009). Apabila seseorang berhasil dalam mengelola 

emosinya maka dapat dikatakan sebagai orang yang cerdas emosinya dan 

sebaliknya apabila tidak berhasil dalam hal tersebut maka ia akan dikatakan sebagai 

orang yang tidak cerdas emosinya. Cherniss (dalam Papalia, 2008) juga 

mengatakan bahwa individu memiliki kecerdasan emosi jika ia mampu mengelola 

hubungan yang baik dengan orang lain dan dapat berpikir sehat ketika berada di 

bawah tekanan. 
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Kemampuan mengontrol dan menangani kecerdasan sosial dan emosional 

pun berbeda antara laki-laki dan perempuan. Wanita lebih menyadari emosi 

mereka, menunjukkan empati dan lebih baik dalam hubungan interpersonal 

dibandingkan laki-laki. Penelitian yang dilakukan oleh Winf and Love ( 2001) dan 

Singh (2002) (dalam Sarhad, 2009) menunjukkan bahwa perempuan memiliki 

kecerdasan emosi yang lebih tinggi daripada laki-laki. Goleman (1995 dalam Fitri, 

2018) juga mengatakan wanita lebih beruntung pada lingkungan sosial yang lebih 

menekankan kepada emosi daripada laki-laki. Pada abad modern ini, perempuan 

sudah berani tampil dan menunjukkan kemampuannya. Penelitian menemukan 

bahwa terdapat perbedaan didalam cara bekerja dan memimpin antara laki-laki dan 

perempuan. Karakteristik seperti penggunaan konsensus dalam mengambil 

keputusan, pandangan kekuasaan dalam istilah relasional, cara memecahkan 

masalah dan pengembangan lingkungan kerja yang berorientasi tim telah 

diidentifikasi sebagai indikasi kepemimpinan perempuan (Hopkins, 2007).  

Untuk mengetahui tingkat kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki 

oleh pegawai kelurahan di Kecamatan Lengkong, Penulis melakukan pra survey 

terhadap 39 orang dengan sistem sampling random. Skor detailnya dapat dilihat di 

Lampiran 2.  Untuk memudahkan pembacaan data, Penulis merangkumnya 

kedalam tabel berikut : 
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Tabel 1.4 Hasil Pra Survey Variabel Kompetensi Sosial 

Nomor Pertanyaan Rata-Rata 

1 Mengetahui keterbatasan diri saya dan rekan kerja lain 4.10 

2 Bertanggungjawab penuh atas kinerja pribadi saya 4.64 

3 Bersemangat untuk mencapai target kerja organisasi 4.41 

4 Ingin ide yang diberikan berguna bagi organisasi 4.21 

5 Memfasilitasi bawahan untuk meningkatkan kinerja 4.26 

6 Menyelesaikan ketidaksesuaian dengan cara musyawarah 4.64 

7 
Memelihara hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan 

rekan kerja 
4.54 

8 Menghormati kontribusi, ide, pendapat dan hasil tim kerja 4.46 

9 Mengambil keputusan berdasarkan keputusan tim kerja 4.41 

10 
Memberi penghargaan kepada bawahan yang berkinerja 

baik 
4.38 

11 
Memberi pengarahan dalam satu pekerjaan sebelum 

dimulai 
4.23 

12 Ingin menjadi pimpinan organisasi 4.46 

13 
Memberikan argumentasi atau dukungan lainnya kepada 

rekan kerja 
4.15 

14 
Mendorong kinerja rekan kerja dan bawahan lebih 

meningkat 
4.38 

15 Mendorong kinerja rekan kerja dan bawahan lebih efektif 4.28 

Rata-Rata Nilai 4.37 

Sumber : Data yang diolah Penulis, 2018 

Dari tabel 1.4, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial pada pegawai 

kelurahan di Kecamatan Lengkong masih terdapat masalah. Dimensi yang masih 

berada dibawah nilai rata-rata yaitu pengaruh dan dampak, kesadaran berorganisasi, 

mengembangkan orang lain dan mengarahkan bawahan. Para pegawai cenderung 

tidak memiliki ikatan (bonding) dengan pegawai lain dan organisasinya. Mereka 

cenderung lebih fokus kepada diri sendiri dan kurang berminat dalam 

meningkatkan kinerja tim. Hal ini dapat menjadi perhatian serius bagi kelurahan 

untuk meningkatkan kinerja pegawainya.  

Selain itu peneliti juga memberikan kuesioner mengenai kompetensi 

emosional yang dimiliki pegawai kelurahan dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 1.5 Hasil Pra Survey Variabel Kompetensi Emosional 

Nomor Pertanyaan Rata-Rata 

1 Memahami emosi diri dan efeknya pada rekan kerja lain 3.87 

2 Mengendalikan perasaan saat menghadapi pekerjaan 4.31 

3 
Mengetahui keadaan emosional rekan kerja untuk 

menambah kekuatan hubungan kerja tim 
4.03 

4 Menghormati hasil kerja dan pendapat tim kerja 4.56 

5 
Menghargai brainstorming (menyamakan pendapat untuk 

mencapai tujuan) 
4.41 

6 
Memahami kompetensi yang dimiliki rekan kerja dan 

bawahan 
4.08 

7 
Merasa tidak nyaman bila ada seseorang berbicara negatif 

tentang organisasi 
3.74 

8 Masa depan organisasi adalah masa depan saya juga 3.97 

9 
Terbiasa menyelaraskan kepentingan pribadi dan 

kepentingan organisasi 
3.85 

Rata-Rata Nilai 4.09 

Sumber : Data yang diolah Penulis, 2018 

Dari tabel 1.5, dapat disimpulkan bahwa kompetensi emosional pada 

pegawai kelurahan di Kecamatan Lengkong masih kurang baik. Dimensi yang 

masih berada dibawah nilai rata-rata yaitu sensitifitas/saling pengertian dan 

komitmen pada organisasi. Sensitifitas yang rendah dapat menimbulkan 

kerenggangan dalam hubungan kerjasama tim. Dan kerjasama tim yang tidak baik 

akan mengurangi kinerja untuk mencapai visi dan misi organisasi. Oleh karena itu 

kompetensi emosional pegawai harus lebih diperhatikan. 

Berdasarkan data yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul penelitian “Komparatif Kompetensi Sosial dan Emosional 

Terhadap Keberhasilan Kinerja Pegawai Kelurahan Laki-Laki dan Perempuan di 

Kecamatan Lengkong Kota Bandung”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah kondisi kompetensi sosial, emosional dan kinerja pegawai 

kelurahan laki-laki dan perempuan di Kecamatan Lengkong Kota Bandung; 

2. Apakah terdapat perbedaan antara kinerja pegawai kelurahan laki-laki dan 

perempuan di Kecamatan Lengkong Kota Bandung; 

3. Apakah pengaruh kompetensi sosial terhadap keberhasilan kinerja pegawai 

kelurahan laki-laki dan perempuan di Kecamatan Lengkong Kota Bandung; 

4. Apakah pengaruh kompetensi emosional terhadap keberhasilan kinerja 

pegawai kelurahan laki-laki dan perempuan di Kecamatan Lengkong Kota 

Bandung; 

5. Apakah kompetensi sosial dan emosional secara bersama-sama 

mempengaruhi keberhasilan kinerja pegawai kelurahan laki-laki dan 

perempuan di Kecamatan Lengkong Kota Bandung. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kondisi kompetensi sosial, emosional dan kinerja pegawai 

kelurahan laki-laki dan perempuan di Kecamatan Lengkong Kota Bandung; 

2. Mengetahui perbedaan antara kinerja pegawai kelurahan laki-laki dan 

perempuan di Kecamatan Lengkong Kota Bandung; 
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3. Mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi sosial terhadap 

keberhasilan kinerja pegawai kelurahan laki-laki dan perempuan di 

Kecamatan Lengkong Kota Bandung; 

4. Mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi emosional terhadap 

keberhasilan kinerja pegawai kelurahan laki-laki dan perempuan di 

Kecamatan Lengkong Kota Bandung; 

5. Mengetahui seberapa besar kompetensi sosial dan emosional secara 

bersama-sama mempengaruhi keberhasilan kinerja pegawai kelurahan laki-

laki dan perempuan di Kecamatan Lengkong Kota Bandung. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, penulis berharap agar penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi : 

1. Pegawai-pegawai yang menjadi objek penelitian.  

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat mengenai 

informasi yang berkaitan dengan hubungan antara kompetensi sosial dan 

emosional didalam meningkatkan kinerja. 

2. Penulis.  

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan 

penulis dalam hal manajemen sumber daya manusia di pemerintahan 

khususnya mengenai kompetensi sosial dan emosional. 
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3. Pihak lain.  

Diharapkan penelitan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

pihak yang membaca dan membutuhkannya, khususnya mengenai 

perbedaan kompetensi sosial dan emosional antara pegawai kelurahan laki-

laki dan perempuan di Kecamatan Lengkong Kota Bandung. 

 

 


