
 
  

MATUR BUPATI PURBALINGGA
REKAP LAPORAN ADUAN MASYARAKAT PURBALINGGA

Seluruh OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ) Kabupaten Purbalingga
Status Laporan : DISPOSISI

NO TGL LAPORAN LAPORAN TANGGAPAN TGL TANGGAPAN

1 Minggu, 01 Des 19 21:32:07 Anonim 
Ada Pemdes yang menarik biaya
pengurusan PTSL jauh melebihi ketentuan
dalam Perbup 11/2018 yaitu sebesar
Rp150.000,00. Mhn Ibu Bupati bisa
menindaklanjuti

DINPERMASDES
Disposisi :

    2019-12-02 00:22:04  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

2 Kamis, 28 Nov 19 17:48:00 Adi Miswono 
Assalamu'alaikum, Yth. Bupati
Purbalingga beserta jajaran dan dinas
terkait mohon maaf sebelumnya saya
ingin melaporkan bahwa untuk Dana Desa
di Desa Pengadegan sampai saat ini
kayaknya kok blum ada kegiatan
pembangunan soalnya di desa lain sudah
banyak yang melalukan pembangunan
dari yang aspal jalam, betonisasi jalan dan
lain-lain tapi di sini blum ada kegiatan
satupun, tolong untuk di Check Ibu Bupati
Purbalingga Ke Desa kami, dan satu lagi
untuk yang RTLH di desa saya khususnya
RT 13 RW 06 ada satu rumah yang
mendapatkan bantuan RLTH kok sampai
saat ini blum turun dananya, bagaimana
ini tolong segera di tangai soalnya warga
yang mendapatkan bantuan berharap
sekali untuk secepetnya di perbaiki dan

DINPERMASDES
Disposisi :

    2019-11-28 12:05:28  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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kasihan kalau sampai menunggu terlalu
lama. Terimakasih dan mohon maaf
apabila ada kat-kata yang kurang
berkenan. Wassalamu'alaikum

3 Kamis, 28 Nov 19 06:52:05 Purnawan 
Yth.Ibu Bupati Mohon agar dilakukan audit
keuangan Dana Desa dan Program RTLH
Desa Panusupan Kec Rembang. Ada
banyak sekali markup untuk bahan
bangunan RTLH oleh pengurus dan juga
rehab balaidesa yang diborongkan ke
pihak lain sedangkan masyarakat sekitar
masih membutuhkan. Saya mencurigai
ada yang tidak beres dari kedua kegiatan
tersebut. Kepala Desa,LKMD dan TPK
bermain...salam

INSPEKTORAT
Disposisi :

    2019-11-28 00:14:56  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

4 Selasa, 26 Nov 19 17:40:49 Mahyogi 
Mau nanya,, apa mau bikin sertifikat tanah
bayar 350rb bu bupati.... Mohon
penjelasannya.... Terima kasih

Ada biaya yang memang menjadi
tanggungan masyarakat antara
lain pajak BPHTB. Selain itu untuk
patok, materai dan fotocopy
dokumen memang menjadi
tanggungan masyarakat. Semua
biaya tersebut tidak dipungut di
BPN, Besarannya pun sudah
diatur dalam peraturan tiga
menteri. Untuk Jawa Rp 150 ribu.
mungkin sisanya jenengan belum
bayar pajak

DINRUMKIM
Disposisi :

    2019-11-26 10:58:17  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

5 Senin, 25 Nov 19 19:59:06 taksinawa 
Pak minta tolong untuk kali kali yg ada
disekitar kecamatan karanganyar,
kertanegara, karangmoncol..sangat
terkenal iwak ucengnya... Tapi tolong

DLH
Disposisi :

    2019-11-25 13:01:10  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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diperketat penjagaan kali kali tsb karna
sering di portas..mohon sering2 ada
sosialisasi ke warga untuk menjaganya.
Trimakasih. (diteruskan dari https://laporgu
b.jatengprov.go.id/main/detail/43030.html#
.XdvP4ugzZnI )

6 Senin, 25 Nov 19 15:30:32 Budiarto 
Ass wr wb... Salam hormat buat bu bupati.
Mohon mf... Kami para cpns SMP blm
menerima tamsil sdngkan di kab lain sdh
mndptkn tamsil saat pertama kali bekerja.
Kemudian besarnya tamsil guru SMP kok
jomplang bgt y dg penjaga.... Penjaga dpt
1 lebih... Kt cm 250.mohon kebijaksanaan
nya di tinjau kembali. Sekali lg kami hanya
menanyakan... Tnp mencari siapa yg slh.
Mohon mf sebesar2nya. Smg bu bupati n
jajarannya sll dlm lindungan Allah SWT.
Wassalam wr wb...

BAKEUDA
Disposisi :

    2019-11-25 12:59:59  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

7 Minggu, 24 Nov 19 06:53:19 Elfara Diaz Algameta 
Selamat Pagi Pada Pengumuman
Pelaksanaan Seleksi CPNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun
2019 pada poin II.13 tertera bagi formasi
yang membutuhkan kualifikasi Pendidikan
Profesi, pelamar wajib memiliki IPK 3.00
pada masing - masing ijazah S-1 dan
ijazah Profesi. yang saya tanyakan 1.
untuk upload dokumen yang digunakan
ijazah dan transkip S1 Farmasi + Profesi
Apoteker atau hanya ijazah dan transkip
Profesi Apoteker saja? 2. jika yang
digunakan ijazah dan transkip S1 Farmasi

BKPPD
Disposisi :

    2019-11-24 00:12:50  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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+ Profesi Apoteker, untuk IPK yang
dicantumkan IPK Profesi Apoteker saja
atau gabungan(rerata) keduanya? Atas
perhatiannya saya ucapkan terima kasih

8 Jum'at, 22 Nov 19 19:17:41 Anonim 
Mohon ditindak, ada oknum kepala desa
dan pihak terkait yang menyimpang dana
desa program padat karya yang
seharusnya untuk tenaga kerja manusia
dalam hal ini warga sekitar digantikan
dengan alat berat dalam proyek
pengerjaan pembukaan jalan desa
gumiwang kecamatan kejobong
kabupaten purbalingga. dan yang
anehnya, warga seakan-akan mudah
dibohongi dan sebagian anggota karang
taruna dijanjikan/diming-imingi oleh oknum
pemdes menjadi perangkat desa di
wilayah tersebut. mohon ditindaklanjuti
karena kasus ini gak cuma satu dua kali.
dan anehnya ekspetoratpun dapat mereka
kelabui. (diteruskan dari lapor.go.id)

INSPEKTORAT
Disposisi :

    2019-11-22 12:18:26  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

9 Jum'at, 22 Nov 19 18:58:04 smslaporgub 
asalamualikum Pak ganjar pak
perkenalkan ini saya trianto dari desa
brecek kec.kaligondang kab.purbalingga
pak mohon diadakan audit kalo bisa dari
team KPK ,di desa kami tentang anggaran
dana desa dan penggunaannya di desa
kami.karena kita lihat kurang transparan .
terima kasih. (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id)

INSPEKTORAT
Disposisi :

    2019-11-22 12:06:57  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

10 Jum'at, 22 Nov 19 17:21:01 Gulham bersyukur wae yu, esih mending DPUPR
Disposisi :
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Asalamualaikum ibu bupati pbg Sya ingin
melaporkan yaitu jln g korakan kel
kalikabong jalanya masih sempit dan
daerah ramai jika petukan atau pas pasan
mepet banget hingga rodanya keluar dari
aspal(mobil) mohon utk segera di lebarkan
trims

ana dalan bisa lewat, mobil ban ne
keluar aspal ya biasa mbok. melas
daerah liyane, APBD ne nggo
dandan sing desa liya baen sing
esih bodol, dalan njengenan mah
esih mulus kue

    2019-11-22 11:30:34  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

11 Rabu, 20 Nov 19 21:51:16 Gulham 
Met malam ibu bupati pbg Sya ingin
memberi masukan Yaitu air pdam di kel
kalikabong. ketika pk 14-19 itu mati tdk
mengalir sedikit pun pdhal itu ps lgi butuh
banget

PDAM
Disposisi :

    2019-11-21 05:40:27  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

12 Rabu, 20 Nov 19 14:18:44 Fakhri Azmi 
Asalamualaikum, Bupati Purbalingga,
Mengenai Seleksi CPNS Kab.
Purbalingga, Melalui Akun Resmi Tweeter
@BkdPbg, @indramawansugi1
Menanyakan Teknik Informatika Boleh
mendaftar di formasi pranata komputer
atau tidak? di Pengumaman Hanya
Tercantum Kualifiasi Pendidikan Tersebut,
@BkdPbg Menjawab : Karena pada
dasarnya di pengumuman memeng tidak
tercantum jurusan teknik informatika ...
tapi dari BKN tetap memperbolehkan
Jurusan Teknik Informatika untuk medaftar
di formasi pranata komputer. keputasan di
tangan kakak, bagaimana nyamannya.
Berbanding terbalik dengan formasi Ahli
Sanitarian Pratama @FauzanNofianti
Menanyakan Min untuk formasi Sanitarian
ahli pertama kualifikasi D-IV Kesehatan

BKPPD
Disposisi :

    2019-11-20 11:38:03  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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Masyarakat, apa boleh diisi oleh S-1
Kesehatan Masyarakat penjurusan
apapun? Trmksh sebelumnya, Melalui
Akun Resmi Tweeter @BkdPbg menjawab
sesuai dengan ketentuan dalam
pengumuman yang diminta untuk
sanitarian ahli pertama adalah D-IV
Kesehatan Masyarakat/ S-1 Sanitarian
Kak ... mohon penjelasannya, BKPPD
Kab. Purbalingga, ?

13 Senin, 18 Nov 19 04:58:18 Gulham 
Asalamualaikum kpd yg terhormat Saya
anak smp mau memberi masukan
Sebenarnya foto presiden dn wapres yaitu
foto presiden di sblhkiri foto wapres di sblh
kanan itu dri pandangan saya tp di smp 1
pbg kok fto pres di seblh knan dn wapres
di seb kiri itu gimana Terima kasih

BAGIAN HUMAS
Disposisi :

    2019-11-18 00:54:28  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

14 Minggu, 17 Nov 19 21:22:42 Gulham 
Met malam Trafic warning di purbalingga
masih minim terutama di sekolah dan
persimpangan mohon utk di berinya terima
kasih

DINHUB
Disposisi :

    2019-11-18 00:55:59  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
15 Minggu, 17 Nov 19 21:21:51 Gulham 

Mohon maaf lpju di ruas jln gn kraton
masih minim jika malam peteng dedet

DINHUB
Disposisi :

    2019-11-18 00:57:01  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
16 Kamis, 14 Nov 19 08:57:06 Nur Hidayat  

Mohon lakukan pemeriksaan ke Desa
Karanggedang, Bukateja, Purbalingga.
Karena di desa kami terdapat galian C di

SATPOLPP
Disposisi :

    2019-11-14 01:57:34  
Proses :

    - 
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Sungai Serayu, jalan rusak serta sungai
pun kini sudah mulai mengalami erosi.
Tolong selamatkan desa kami dari orang-
orang yang tidak bertanggung jawab.
(diteruskan dari https://www.lapor.go.id/ )

Selesai :
    -  

17 Kamis, 14 Nov 19 08:25:48 smslaporgub 
Slamat mlm pak. Mf pak saya mau
mengadu untuk masalah bntuan KIP. Di
SD negri 2 krang reja kec kutasari kab
purbalingga. Saya mencurigai adanya
krupsi yg dilakukan guru di sklah tsb.
Untuk bntuan Kip yg dibrikan bukan
kmaren wali murid hnya dikash 100 ada yg
dibwah 100. Dari total bntuan 450 ribu sisa
350 sama guru katanya mau digunakan
untuk kprluan alat sklah wali murid. Tapi
nyatanya hanya dpat sepatu harganya 150
katanya. Lalu yg 200 rbu kmana.
(diteruskan dari https://laporgub.jatengpro
v.go.id/main/detail/28694.html#.Xcys4Fcz
ZnI )

DINDIKBUD
Disposisi :

    2019-11-14 01:26:25  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

18 Kamis, 14 Nov 19 08:19:59 Anonim 
siang pak.PDAM di wilayah klimanah klo
jam 4 pagi dah mati.nyala ntr jam 12
siang..ntr jam 3 sore mati sampai jam 8
malam.pdhl waktu2 itu waktu kmi
membutuhkan air.kmi dah lapor tpi tidak
ada tindak lanjutnya.jangan cuma
kwajiban kmi yg di minta.tpi hak kmi tidak
pernah di perhatikan.kami telat bayar di
denda.kmi g ada air pdam g ada
respon.tlng pak di tindak lanjuti.
(diteruskan dari https://laporgub.jatengpro

PDAM
Disposisi :

    2019-11-14 01:20:31  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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v.go.id/main/detail/29005.html#.Xcyrg1czZ
nI )

19 Rabu, 13 Nov 19 19:11:56 dwi arif setiyono 
selamat pagi Pak,mau tanya apakah
pengurusan Surat numpang nikah...Ada
biayanya? Saya mau ngurus Surat
numpang nikah tapi Sama kelurahan d
bawa ke org ke 3 Dan org tsb meminta
biaya 250 rb ktnya untuk biaya
operational...mohon innfonya Pak...
(diteruskan dari https://laporgub.jatengpro
v.go.id/main/detail/34281.html#.Xcvx6Fcz
ZnI )

KESEJAHTERAAN SETDA
Disposisi :

    2019-11-13 12:12:43  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

20 Rabu, 13 Nov 19 14:49:04 Sunaryo Sunaryo 
nwnswu pak gubernur.? sblmnya mhn
maaf TPA / Tempat pembuangan sampah
yg ada di grumbul kalipancur desa
bedagas kec pengadegan kab purbalingga
sampun sesuai aturan nopo dreng amargi
kathah sampah2 ingkang sami di urug
tanah utawi dikubur,nppo mbten
mbahayani kalih lingkungan trutami
pemukimnan penduduk,bilih jaweh
keleresan pintu masuk TPA turunan lan
tikungan tajam marginipun kathah tanah
ingkang kebekto ban truk pengangkut
sampah niku ndadosna margi licin sangat2
membahayakan pengendara spda mtr
utawi mobil,mtrswun (diteruskan dari https:
//laporgub.jatengprov.go.id/main/detail/338
09.html#.Xcuz2lczZnI )

DLH
Disposisi :

    2019-11-13 07:50:31  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

21 Rabu, 13 Nov 19 14:31:38 Bakti angga Leksana 
Pelayanan KK KTP lama di kecamatan

KECAMATAN BUKATEJA
Disposisi :

    2019-11-13 07:32:24  
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bukateja, kabupaten purbalingga dokumen
sudah lengkap masuk hari Kamis Tgl. 3
April dikarenakan Camat sedang pergi
disuruh ditinggal smpai jam 2 dikarenakan
jam 9 pagi sdh ijin jam 2 siang mau ke
capil sdh tutup terpaksa di tinggal smpai
hari selasa9 april dokumen belum selesai2
dikira tinggal ambil ternyata masih dibuat
sy masih harus menunggu lgi kami
karyawan swasta klo lewat calo salah
diurua sendiri kinerja lambat mohon di
pantau... (diteruskan dari https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/35901.html#.X
cuw1VczZnI)

Proses :
    - 

Selesai :
    -  

22 Rabu, 13 Nov 19 13:59:35 aan 
mohon untuk penertiban dari pengamen2
yang memaksa, di alun2 purbalingga.
akhir2 ini sangat meresahkan warga, jika
tidak dikasih malah mereka memaksa,
atau berdiam diri sampai pengunjung risih.
sudah dilaporkan ke satpol PP namun
mereka tidak bergerak kelapangan. terima
kasih (diteruskan dari https://laporgub.jate
ngprov.go.id/main/detail/29831.html#.Xcup
u1czZnI)

SATPOLPP
Disposisi :

    2019-11-13 07:00:14  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

23 Rabu, 13 Nov 19 13:29:22 sukirno 
Aslkm pk,nama saya sukirno dari desa
karang bawang kec.rembang
kab.purbalingga,di desa saya masih ada
yg blm di aspal jd marga merasa sulit
untuk melintas apa lagi pake kendaraan
roda 2 tlg segera di aspal,matur suwun
(laporan diteruskan dari https://laporgub.ja

KECAMATAN REMBANG
Disposisi :

    2019-11-13 06:30:58  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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tengprov.go.id/main/detail/33592.html#.Xc
uh5FczZnI )

24 Selasa, 12 Nov 19 21:27:19 node id : 36570 
Ass wr... Wbr... Maaf pak gubernur Jateng
yg saya hormati nuwun sewu kulo ajeng
sanjang kalih bapak PKH d desa saya
sangat tidak tepat sasaran (diteruskan dari
https://laporgub.jatengprov.go.id)

KECAMATAN REMBANG
Disposisi :

    2019-11-12 14:30:28  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

25 Jum'at, 08 Nov 19 12:03:07 Anonim #1750648 
bos bupati tolong tuh untuk diatasi bau
menyengat dari peternakan ayam di desa
penaruban kecamatan Bukateja.
(diteruskan dari https://www.lapor.go.id)

KECAMATAN BUKATEJA
Disposisi :

    2019-11-08 05:04:00  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
26 Jum'at, 08 Nov 19 11:54:38 Anonim #3114174 

Saya mau minta tolong sebentar lagi ada
seleksi perangkat desa di desa kami.
Apakah kiranya bisa di awasi agar adil?
Karena pada seleksi sebelumnya ada
indikasi pengaturan dan akhirnya yang jadi
adalah anak sekdes tanpa ada lawan yang
melamar posisi tersebut. Semua pelamar
diarahkan ke posisi kadus, posisi kaur
hanya satu orang tsb anak dr sekdes
sehingga otomatis jadi tanpa tes. Jadi
untuk kedepannya karena masih ada 4
posisi yang kosong dalam waktu dekat
akan ada penerimaan lagi supaya adil dan
yang terbaik yang jadi. Saya mohon ada
bantuan pengawas dari luar desa saya
yang netral untuk mengawal proses ini.
Warga desa palumbungan wetan
bobotsari purbalingga jawa tengah.

BAGIAN PEMERINTAHAN
Disposisi :

    2019-11-08 04:55:20  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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