
 
  

MATUR BUPATI PURBALINGGA
REKAP LAPORAN ADUAN MASYARAKAT PURBALINGGA

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

NO TGL LAPORAN LAPORAN TANGGAPAN TGL TANGGAPAN

1 Selasa, 26 Nov 19 15:36:45 Gagas Agus B 
pembuatan ektp sudah setengah tahun
lebih belum juga selesai, sangat lama
dengan alasan sama setiap kali
menanyakan. (diteruskan dari https://lapor
gub.jatengprov.go.id/main/detail/43104.ht
ml#.XdzjUOgzZnI)

Bisa diberikan nama, alamat dan
NIK'y berapa?

Untuk dilakukan proses
pengecekan

EKTP atas nama Gagas Agus
Bahtiar  dengan NIK
3303152708920002 sudah
tercetak pada tanggal 10 Mei
2019, silahkan di ambil di
Dinpendukcapil dengan mmbawa
bukti pengambilan/Surat
keterangan ektp sementara

DINPENDUKCAPIL
Disposisi :

    2019-11-26 08:39:44  
Proses :

    2019-11-26 11:26:07 
Selesai :

    2019-11-26 11:26:18  

2 Minggu, 24 Nov 19 14:30:39 Akhmad efendi 
Selamat sore, saya mau bertanya terkait
surat pernyataan pengembalian biaya
pada unggahan CPNS 2019 it seperti apa,
terimakasih

"Terima kasih atas pertanyaan
saudara,terkait surat pernyataan,
dibuat seperti yang terdapat pada
lampiran pengumuman pengadaan
cpns pemkab purbalingga tahun
2019"

BKPPD
Disposisi :

    2019-11-24 09:53:35  
Proses :

    2019-11-25 10:06:03 
Selesai :

    2019-11-25 10:06:11  

3 Sabtu, 23 Nov 19 04:56:49 Arif Riagung Saputra 
Halo bu tiwi saya hanya mau
mengeluarkan uneg2 saya terkait bantuan
warga miskin yaitu bantuan PKH,,seperti

Berdasarkan hasil tindaklanjut
kami di lapangan, yang

DINSOSDALDUKKB3A
Disposisi :

    2019-11-23 00:13:27  
Proses :

    2019-11-25 01:39:37 
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yg kita tahu katanya bantuan PkH itu
untuk warga miskin tapi di desa wanatangi
rt 30/12 ada warga bernama ibu samirah
yang notabene sekarang adalah seorang
janda dan sekarang dia hidup sendiri
dirumahnya dan rumahnya pun sudah
tidak layak huni masih alas tanah dan
tembok anyaman bambu kenapa dia tidak
dapat bantuan pkh tolong di selidiki

bersangkutan adalah anggota PKH
Kohor 2018 komponen lansia,
karena suami yang bersangkutan
meninggal dunia, dan untuk lansia
tunggal dalam 1 KK tidak bisa
maka yang bersangkutan diikutkan
ke Anaknya yang merupakan
peserta PKH juga sebagai
komponen lansia dari anaknya.

Terimakasih.

Selesai :
    2019-11-25 01:45:03  

4 Jum'at, 22 Nov 19 16:45:44 Esti 
Assalamu'alaikum Ibu Tiwi yg sy kagumi.
Mohon untuk ditinjau ulang unk organisasi
PBSI, setahu sy pengurusnya sudah
sepuh-sepuh, mohon unk ada penyegaran
dg mengganti dg pengurus yg lebih muda
agar ada perbaikan dan ide-ide yg lebih
kreatif dan lebih baik unk olahraga
badminton khususnya. Maaf bila ada kata-
kata yg tdk berkenan. Matur nuwun

Disampaikan terima kasih atas
usulannya untuk kepengurusan
PBSI Kabupaten Purbalingga.
Untuk diketahui bahwa
kepengurusan PBSI merupakan
agenda internal PBSI. Mudah-
mudahan pemilihan kepengurusan
PBSI yang akan datang muncul
calon dari generasi milenial yang
sanggup menjadi pengurus dan
berkiprah membawa kemajuan
bulu tangkis di Kabupaten
Purbalingga.

DINPORAPAR
Disposisi :

    2019-11-22 11:32:10  
Proses :

    2019-11-27 01:45:05 
Selesai :

    2019-11-27 01:45:27  

5 Kamis, 21 Nov 19 17:33:27 Dedi nofenda prabowo 
Asslamu'allaikum wr.wb Kepada Yth. Ibu
tiwi (bupati purbalingga) maaf sebelumnya

Waalaikumsalam wr wb, terima
kasih atas pertanyaan saudara,
perlu kami sampaikan bahwa pada
pabrik bulu mata dan rambut palsu

DINNAKER
Disposisi :

    2019-11-22 00:45:31  
Proses :
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apa bila dalam kata kata ini ada yg kurang
berkenan. Saya cuma mau
menyampaikan apa yg saat ini saya
rasakan, dan mungkin banyak orang yang
ingin menyampaikan pesan seperti ini.
Kenapa ya Bu di purbalingga mencari
kerja susah bener terutama ketika
mendaftar ke PT bulumata kok cuma yang
berpengalaman yang di cari , nah
sedangkan saya sendiri belum
pengalaman berarti gak bisa masuk? Nah
sementara kalo di pt purbalingga yg di cari
cuma yang berpengalaman ,nanti yang
baru lulus smp/smk gak bisa melanjutkan
sekolah dan kuliah ,dan pgn kerja saja di
pt purbalingga tp tidak di terima karena
alesan yg di cari cuma yang
berpengalaman?? Nah mau berapa
persen % angka penganguran di
purbalingga bu?? Kami masyarakat
purbalingga pengin kerja di daerah sendiri
bu tapi susah. Ayo Bu Tiwi bupati
purbalingga, tolong kurangi angka
pengangguran di purbalingga. Cuma itu yg
dapat saya sampaikan bu, kata kata
tersebut mungkin mewakili dari sekian
banyak temen temen saya yang
mengeluhkan hal tersebut. Apabila ada
kesalahan dan tutur kata yang tidak tepat
saya mohon maaf yang sebesar besarnya.
Wassalamu'allaikum wr.wb

masih sangat banyak yang
menerima tenaga kerja. Coba
sebelum melamar ke perusahaan
alangkah baiknya bila saudara
konsultasi ke dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga agar tahu
informasi lowongan kerja.
Disamping itu agar mempunyai
ketrampilan dan meningkatkan
kualitas kompetensi maka saudara
dapat mendaftarkan diri sebagai
peserta pelatihan kerja di Balai
Latihan Kerja ( BLK), dengan bekal
sertifikat pelatihan di BLK semoga
dapat lebih mudah diterima bekerja
atau dapat menjadi pekerja mandiri
( wirausaha). Dan kami sarankan
agar saudara terus menerus
berusaha dan jangan putus asa.
Selamat berusaha semoga sukses.

    2019-11-22 04:23:07 
Selesai :

    2019-11-22 04:23:31  

6 Kamis, 21 Nov 19 16:33:06 Devy Laksmita 
Selamat Sore. Saya ingin bertanya terkait

Terima kasih atas pertanyaan
saudara, terkait pertanyaan
dimaksud, dapat kami sampaikan 

BKPPD
Disposisi :

    2019-11-22 00:46:49  
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dengan seleksi CPNS 2019. Dalam
Pengumuman Nomor 813/14447/2019
tentang Pelaksanaan CPNS di lingkungan
PemKab Purbalingga Tahun 2019, semua
tenaga kesehatan harus melampirkan
Surat Tanda Registrasi (STR), sedangkan
dokumen yg harus di unggah pada akun
sscn terdapat pengecualian untuk tenaga
kesehatan tertentu. Jadi bagaimana
seharusnya ya? Mohon dibantu segera,
Terima Kasih.

bahwa sesuai ketentuan, yang
tidak wajib melampirkan STR 
hanya Sarjana Kesehatan
Masyarakat

Proses :
    2019-11-22 08:04:18 

Selesai :
    2019-11-22 08:04:28  

7 Rabu, 20 Nov 19 19:10:58 Urip Susilo Widodo 
Indikasi penyelewengan dana desa
pembangunan bumdes kolam renang
anak desa lamuk kec. kejobong kab.
purbalingga, jateng (diteruskan dari https://
www.lapor.go.id/laporan/detil/indikasi-
penyelewengan-dana-desa-21 )

1. Terimakasih atas informasi dan
laporan dari salah satu warga desa
Lamuk yang disampaikan melalui
aplikasi
maturbup.purbalinggakab.go.id.
hal ini merupakan kepedulian
masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan didesa Lamuk.
terutama yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan desa.

2. atas laporan adanya
dugaan/indikasi penyelewengan
pembangunan kolam renang anak
Desa Lamuk akan kami tindak
lanjuti dengan berkoordinasi
dengan pihak-pihak terkait. yaitu
Kecamatan dan pemerintah desa
setempat.

3. Inspektorat akan

INSPEKTORAT
Disposisi :

    2019-11-20 12:11:45  
Proses :

    2019-11-26 08:41:59 
Selesai :

    2019-11-26 08:51:45  
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mempertimbangkan untuk
menjadwalkan pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan pada
pemerintah desa lamuk Tahun
Anggran 2019 pada tahun 2020.

8 Rabu, 20 Nov 19 18:45:31 Tofik Hidayat 
Blanko E-KTP selalu kosong dan mesti
nunggu 6 bulan. sampai perpanjang surat
keterangan 2 kali. Pelayanan SKCK
Polres jam 9.30 WIB udah di tutup dg
alasan antrian banyak. mengecewakan
sudah ijin dari kantor. (diteruskan dari
https://laporgub.jatengprov.go.id/ )

Setelah dilakukan pengecekan
ektp atas nama tofik hidayat
alamat kradenan Kecamatan
Mrebet sudah tercetak pada
tanggal 28 April 2018, 
Apabila melakukan perubahan
data ektp, pengajuan ektp sampai
dengan bulan Mei sudah dilakukan
pencetakaan semua.
 

DINPENDUKCAPIL
Disposisi :

    2019-11-20 11:47:07  
Proses :

    2019-11-21 01:21:03 
Selesai :

    2019-11-21 01:21:11  

9 Selasa, 19 Nov 19 15:51:38 Sri Suwarni 
Saya sri suwarni tgl 15 november saya
kepuskesmas jam 11.01 . Didepan
pendaftaran ada ibu pegai puskesmas
sedang bermain hp . Saya ditanya mau
apa bu , saya jawab mau beribat , ibu itu
menjawab sudah tutup . Mau pada sholat
jumat . Logika lah ya , apa gunanya para
ibu ibu itu kl yg bisa pendaftaran hanya
bpk bpk , maaf BPJS semakin mahal , beri
kami.pelayanan yg layak jg , saya sempet
bertanya dojternya jg jumatan jawab nya
yg menerima pendaftaran jumatan , apa
gunanya mereka , kl hal seperti itu aja
harus satu org yg bisa memegang , kl bpk
itu ga ada apa iya puskesmas tutup .

Maturnuwun atas masukannya,
Mohon maaf kami sampaikan
untuk hari jumat pendaftaran
ditutup pukul 11.00 siang, tetapi
pasien yang sudah di daftar akan
dilayani sampai selesai. Kecuali
untuk pasien gawat darurat tetap
akan dilayani,
Mohon maaf atas
ketidaknyamanannya

DINKES
Disposisi :

    2019-11-19 08:52:28  
Proses :

    2019-11-19 13:17:21 
Selesai :

    2019-12-02 01:20:12  
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Sekali lagi jam kerja jgn semaunya . Jam
10.30 udh selesai . Tinggal nunggu waktu
plg . Saya jg pengin memberitahukan
kepada bpk gubernur bpk ganjar yg
memberikan ultimatum bahawa TIDAK
ADA YG BOLEH MENOLAK PASEN .
Saya kecewa dengan PUSKESMAS
BOJONG PURBALINGGA . cb yg dateng
mereka naik angkot atau naik sepeda
ontel hanya pengin berobat atau minta
rujukan rasanya kaya apa . (Diteruskan
dari https://www.lapor.go.id/ )

10 Selasa, 19 Nov 19 04:52:27 Fakhri Azmi 
Assalamualaikum Bupati Purbalingga, 1.
Mengenai Seleksi CPNS Tahun 2019
Untuk Formasi Sanitarian Ahli Pratama,
sangat menyulitkan bagi kami peminat
formasi tersebut, karena kualifikasi
pendidikan yang dibutuhkan adalah D-IV
Kesehatan Masyarakat/S1-Sanitarian,
padahal di Indonesia sudah saya cek di
Forlap.Risetdikti Tidak Ada Perguruan
Tinggi yang Mempunyai Prodi D-IV
Kesehatan Masyarakat/S1-Sanitarian,
Seharusnya panitia lebih teliti dalam
kualifikasi pendidikannya, apakah ini
sebagai cara agar meloloskan orang-
orang pilihan?Contoh Saja Kab. Kebumen
Untuk Formasi yang Sama Kualifikasi
Pendidikanya Sudah Benar yaitu D-IV
Kesehatan Lingkungan/S-1 Kesehatan
Masyarakat karena dua prodi ini ada di
perguraan tinggi diseluruh indonesia, 2.

Terima kasih atas perhatian
saudara.... selanjutnya terkait
pertanyaan saudara akan kami
konsultasikan segera dgn pihak
BKN dan Kemenpan ....selanjut
hasilnya akan kami beritahukan ....
berdasarkan hasil koordinasi,
konsultasi, dan petunjuk dari
kanreg I BKN Yogyakarta bahwa
formasi ahli pertama sanitarian
sesuai dgn pengumuman Nomor
813/14447/2019 yang dapat
mendaftar adl DIV Kesehatan
Masyarakat/ S1 Sanitarian/ S1
Kesehatan Lingkungan/ S1 Teknik
Lingkungan

BKPPD
Disposisi :

    2019-11-19 01:21:08  
Proses :

    2019-11-19 11:44:32 
Selesai :

    2019-11-19 11:44:39  
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Ada Kenaehan/Ketidak Sinkronan di Form
Pemelihan Formasi dan Form Upload
Dokumen Persyaratan, di Pemeilhan
Formasi Saya Coba Pilih Instansi Kab.
Purbalingga Pendidikan D-IV Kesehatan
Masyarakat dan Formasi Sanitarian Ahli
Pratama Penempatan RSKBD Panti
Nugroho tapi saat form upload di bagian
upload ijazah tertulis keterangan bagi
Pelamar Sanitarian Ahli Pratama (S1
Kesehatan Masayarakat), jadi Kualifikasi
pendidikan yang dibutuhkan sebenarnya
yang mana? 3. Atas dasar apakah
Pemeilihan kualifikasi pendidikan yang
dipersyaratakan adalah D-IV Kesehatan
Masyrakat / S1 Sanitarian, Secara di
Indonesia Tidak ada Perguruaan Tinggi
yang memilik Program Studi Tersebut
Diatas? Mohon segera ditindaklanjuti,
Terima Kasih

11 Senin, 18 Nov 19 19:01:46 Adi Miswono 
Assalamu'alaikum Yth. Bupati Purbalingga
berserta jajaran dan dinas terkait saya
ingin melaporkan mohon untuk di tindak
lanjuti, tolong jalan raya pengadegan yang
sebelum KUA dan MIM Pengadegan untuk
di buat drainase soalnya kalau hujan air
mengalir langsung ke jalan dan apabila
hujan udah reda banyak sekali tanah dan
batu-batu kecil berserakan di tengah jalan
dan sangat mengganggu bagi pengguna
jalan, mohon untuk di tindak lanjuti.
Terimakasih Wassalamu'alaikum

Saudara Adi Miswono kami
berteriam kasih atas sumbang
sarannya, bahwa  jalan raya
Pengadegan yang sebelum KUA
dan MIM Pengadegan untuk di
buat drainase akan kami
tindaklanjuti sesuai prioritas yang
ada pada kami

DPUPR
Disposisi :

    2019-11-18 12:45:28  
Proses :

    2019-11-28 00:20:31 
Selesai :

    2019-11-28 00:25:41  
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12 Senin, 18 Nov 19 17:03:00 Fakhri Azmi 

Lapor Seleksi CPNS di Kabuapeten
Purblingga Ada kejanggalan pada formasi
sanitarian ahli pratama - mesyaratkan
pendidikan terakhir D-IV Kesehatan
Masyarakat / S1 Sanitarian sementara di
Indonesa Perguraan Tinggi tidak ada prodi
dan lulusan D-IV Kesehatan Masyarakat /
S1 Sanitarian, Mohon ditindaklanjuti, saya
sudah menanyakan langsung ke BKD
tidak ada tanggapan, Terimakasih

Terkait persyaratan pendidikan
untuk formasi sanitarian ahli
pertama  sedang kami
konsultasikan dengan instansi
yang berwenang

BKPPD
Disposisi :

    2019-11-18 12:44:35  
Proses :

    2019-11-19 10:42:48 
Selesai :

    2019-11-19 10:42:58  

13 Sabtu, 16 Nov 19 08:55:25 Sumarno 
Mau memberi saran saja agar Jln Kopral
Tanwir sebelah timur segera dilebarkan.
Hal ini diperlukan karena lalu lintas
semakin padat sehingga pada jam jam
tertentu terjadu perlambatan bahkqn
kemacetanan ditambah dengan adanya
mobil yang parkir di pinggir jalan serta
bahu atau trotoar yang dipakai untuk
tempat jualan atau pomini.

Bapak Sumarno kami berterima
kasih atas masukannya jalan
Kopral Tanwir sebelah timur
segera dilebarkan diperlukan
karena lalu lintas semakin padat
sehingga pada jam jam tertentu
terjadu perlambatan bahkqn
kemacetanan, kami akan
mengakomodir saran Saudara
sesuai dengan kewenangan kami. 

DPUPR
Disposisi :

    2019-11-16 02:53:36  
Proses :

    2019-11-28 01:38:31 
Selesai :

    2019-11-28 01:39:52  

14 Kamis, 14 Nov 19 08:13:37 smslaporgub 
Selamat malam bapak gubernur jawa
tengah yang terhormat, bpk ganjar
pranowo. Mohon maaf sebelumnya pak
ganjar, mohon bapak sekali sekali
meninjau daerah purbalingga, tepatnya di
desa terpencil tungkeb, karang reja... di
sana kondisi jalan sangat memprihatinkan,
sudah seperti sungai yg kekeringan...
Dengan adanya sms pengaduan ini saya
harap ada tanggapan dari bpk
gubernur...Kondisi jalan yang seperti itu

Terima kasih atas saran dan
masukannya  di dusun terpencil
yaitu tungkeb Karangreja akan
kami pelajari apakah jalan tersebut
masuk jalan kabupaten atau Desa
karena kalau jalan tersebut
termasuk jalan Desa maka
kewenangannya ada di
Pemerintahan Desa dan kalau
jalan dimaksud jalan kabupaten
menjadi kewengan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga

DPUPR
Disposisi :

    2019-11-14 01:14:00  
Proses :

    2019-11-28 01:54:01 
Selesai :

    2019-11-28 01:54:12  
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sudah lama di biarkan lurah/pihak
setempat padahal sudah sering ada
pengaduan dari warga... mohon untuk
setidaknya di tinjau, karna banyak
mengharapkan perbaikan jalan tsb.
Selebihnya saya/kami ucapkan terima
kasih. (diteruskan dari https://laporgub.jate
ngprov.go.id/main/detail/29077.html#.Xcyp
7FczZnI )

15 Kamis, 14 Nov 19 08:06:54 smslaporgub 
Selamat sore Bapak Ganjar Prabowo,
Saya Wijiati warga Purbalingga. Ingin
menanyakan apakah di Purbalingga ada
seleksi magang? Dan khusus bahasa
Jepang saja? Karena saya lulusan sastra
mandarin yg sekarang bekerja di Bandara
Soekarno Hatta sebagai Interpreter.
Terimakasih (diteruskan dari https://laporg
ub.jatengprov.go.id/main/detail/29591.html
#.XcyobVczZnI )

Terima kasih atas pertanyaan
saudari, perlu kami beritahukan
bahwa untuk kursus bahasa
jepang dilakukan oleh lembaga
pelatihan kerja (LPK) swasta yang
masih aktif, tetapi merupakan
persiapan untuk peserta magang
Jepang. Untuk itu harap saudari
konsultasi dulu dengan LPK
YASHUI ABADI di depan taman
Reptil Kutasari atau pusat LPK
tersebut di Desa Rajawana
Karangmoncol. Atau LPK SHIROY
di Desa Rajawana depan YASHUI
ABADI. Demikian atas penjelasan
kami semoga bermanfaat.

DINNAKER
Disposisi :

    2019-11-14 01:07:33  
Proses :

    2019-11-18 02:25:00 
Selesai :

    2019-11-18 03:15:37  

16 Rabu, 13 Nov 19 19:47:59 suryobepe 
Pak Ganjar, Jalan Mayjen Sungkono
(Purbalingga) dari depan Kampus Teknik
Unsoed hingga depan Indomaret Blater,
lampu PJU nya peteng dredet pak.
Mengganggu kenyamanan dimalam hari.
Mohon penanganan nya pak. (diteruskan
dari https://laporgub.jatengprov.go.id/main/

Terima kasih informasinya tentang
LPJU di titik Lokasi di jalan Mayjen
Sungkono dari depan Unsoed
Fakultas Teknik sampai depan
Indomaret Blater Kalimanah
Purbalingga.

DINHUB
Disposisi :

    2019-11-13 12:48:46  
Proses :

    2019-11-14 11:11:45 
Selesai :

    2019-11-14 11:11:51  
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detail/31742.html#.Xcv7RFczZnI ) Perlu Kami informasikan bahwa

Pemerintah Kabupaten
Purbalingga selama ini secara 
bertahap berusaha untuk
mencukupi Kebutuhan LPJU pada
ruas jalan Kabupaten, pada tahun
anggaran 2019 Pemerintah
Kabupaten Purbalingga
memasang LPJU sejumlah 1130
titik LPJU di jalan Kabupaten yang
berada di 87 desa di 18
kecamatan. 
Terkait dengan informasi dan
usulan saudara akan kami lakukan
perbaikan dan kami koordinasikan
dengan Balai V Sarana dan
Prasarana Transportasi Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah sehubungan jalan dimasud
merupakan jalan Provinsi agar
kedepannya dapat dilakukan
peremajaan lampu.
Demikian untuk menjadi maklum.

Terima kasih informasinya tentang
LPJU di titik Lokasi di jalan Mayjen
Sungkono dari depan Unsoed
Fakultas Teknik sampai depan
Indomaret Blater Kalimanah
Purbalingga. 
Terkait dengan informasi dan
usulan saudara akan kami lakukan
perbaikan dan kami koordinasikan

                           10 / 240



 
dengan Balai V Sarana dan
Prasarana Transportasi Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah sehubungan jalan dimasud
merupakan jalan Provinsi agar
kedepannya dapat dilakukan
peremajaan lampu.
Demikian untuk menjadi maklum.

17 Rabu, 13 Nov 19 19:37:34 harisetia2015 
Mlm p.ganjar,sy warg pbl mau tnya knp pjk
pbb disini lbh mhl dg di banyumas?sy
punya dibnyumas hrg disana lbh mhl tp
pajakny msh murah.knp bs bgt
pak,?mohon pnjelasan.maturnuwun
(diteruskan dari https://laporgub.jatengpro
v.go.id/main/detail/32143.html#.Xcv421cz
ZnI )

1. Kebijakan tarif masing2 daerah
berbeda 2. Bisa jd obyek yg di Pbg
sdh dilakukan pemutakhiran data
PBB, sdngkan di Bms belum.

BAKEUDA
Disposisi :

    2019-11-13 12:38:13  
Proses :

    2019-11-22 01:52:53 
Selesai :

    2019-11-22 01:52:59  

18 Rabu, 13 Nov 19 19:20:01 Agus Setyo Wardoyo 
Musim hujan tahun ini jalan mulai pada
rusak lagi pak.. Terakhir saya lewat jalur
Randudongkal Purbalingga, banyak yang
terkelupas.. (laporan diteruskan dari https:/
/laporgub.jatengprov.go.id/main/detail/323
18.html#.Xcv0V1czZnI )

Saudara Agus Setyo Wardoyo
terima kasih atas masukannya,
jalan Randudongkal Purbalingga
termasuk jalan Provinsi jadi
kewenangannya Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Provinsi
sedang menangani jalan yang
rusak seperti jalan yang melalui
Desa Karangduren Bobotsari
sedang diperbaiki

DPUPR
Disposisi :

    2019-11-13 12:20:51  
Proses :

    2019-11-24 23:49:16 
Selesai :

    2019-11-25 00:15:13  

19 Rabu, 13 Nov 19 15:14:18 Azan Hendarto S 
Saya Kepala SMPN 3 Karangmoncol di
Desa Baleraksa. Kebutuhan yang sangat
mendesak di sekolah kami terbatasnya

Selamat siang. Terkait
permohonan bantuan peralatan
laboratorium di SMPN 3
Karangmoncol, perlu kami

DINDIKBUD
Disposisi :

    2019-11-13 08:15:27  
Proses :

    2019-11-19 00:21:41 
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jumlah komputer untuk UNBK kami harus
ke SMAN 1 Bobotsari yang jaraknya
sangat jauh. Kami berharap mendapatkan
Bantuan peralatan laboratorium komputer.
Sekiranya bapak gubernur merespon
permohonan kami sehingga tahun ini
sekolah kami bisa UNBK mandiri.
082226783567 diteruskan dari (diteruskan
dari https://laporgub.jatengprov.go.id/main/
detail/42570.html#.Xcu5qlczZnI )

sampaikan Bantuan Pemerintah
Provinsi berupa peralatan
laboratorium komputer sedang
dalam proses bersama 5 sekolah
lainnya ( SMP N 1 Pengadegan,
SMP N 2 Pengadegan, SMP N 4
Kemangkon, dan SMP N 4
Kutasari ). Proses sudah tahap
koreksi RKO dan tinggal
menunggu Perbup untuk
mengesahkan DPPA P. Rencana
Pengadaan lewat E-Katalog.
Terima kasih.

Selesai :
    2019-11-19 00:21:49  

20 Rabu, 13 Nov 19 14:16:52 Deni Candra 
Selamat pagi. Saya mau melaporkan
mengenai jalan di terminal Purbalingga
yang rusak parah. Sebenarnya ini sudah
dari tahun 2017, tapi tidak ada perbaikan.
Beberapa waktu lalu hanya ditutupi pasir
tapi sekarang sudah berlubang lagi.
Mohon untuk segera diperbaiki karena
terminal ini merupakan akses keluar
masuk Purbalingga yang dilewati oleh
orang-orang dari luar kota maupun luar
provinsi. Terima kasih. (laporan diteruskan
dari https://laporgub.jatengprov.go.id/main/
detail/30856.html#.XcuttVczZnI )

Sebelumnya disampaikan terima
kasih informasi dan masukannya,
tentang Terminal Bus Type B.

Selanjutnya diinformasikan bahwa
Terminal Bus Type B Purbalingga
sejak Tahun 2017 sudah beralih
menjadi asetnya Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dan
pengelolaannya oleh Balai V
Sarana dan Prasarana
Transpotrasi Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah di
Purwokerto.

Terkait dengan kondisi Terminal
yang perlu perbaikan sebagaimana
informasi dan masukan dari
Saudara bahwa Bupati

DINHUB
Disposisi :

    2019-11-13 07:17:24  
Proses :

    2019-11-14 11:07:27 
Selesai :

    2019-11-14 11:07:37  
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Purbalingga telah mengusulkan ke
Gubernur Jawa Tengah untuk
mohon dapatnya Terminal
Purbalingga segera di perbaiki.

Demikian untuk menjadi maklum.

21 Rabu, 13 Nov 19 13:41:05 noveliasetyanti 
Pak @ganjar_pranowo tlg GTT di
Purbalingga pak....4 bulan blm
dibayar...colek @nadellapw tlg mb lia mb
deng....matur ke pak @ganjar_pranowo....
(diteruskan dari https://laporgub.jatengpro
v.go.id/main/detail/35873.html#.XculBlczZ
nI )

Bahwa perlu kami sampaikan.
Bantuan kesra GTT sudah
dibayarkan, keterlambatan
dikarenakan adanya perubahan
nominal pada jenjang TK, Tutor
PAUD dan GTT RA/BA. GTT TK
dari Rp. 400.000 menjadi Rp.
550.000,Tutor PAUD dari Rp.
300.000 menjadi Rp. 400.000,
GTT RA/BA dari Rp. 300.000
menjadi Rp. 550.000, Berdasarkan
SK Bupati No. 420/205/2019
tanggal 2 Mei 2019 pada bulan
September sudah dibayarkan
honor 4 bulan ( dari Mei-Agustus)
beserta kekurangannya. Demikian
yang bisa kami sampaikan.
Semoga keberkahan menyertai
panjenengan.

DINDIKBUD
Disposisi :

    2019-11-13 06:45:25  
Proses :

    2019-11-19 02:23:37 
Selesai :

    2019-11-19 02:23:49  

22 Rabu, 13 Nov 19 09:32:25 girimahendra65 
ak @ganjar_pranowo kenapa jalan di
kemangkon arah ke jembatan linggamas
rusaknya makin parah ya, dan tdk ada
perbaikan menjelang hari raya idul fitri
(laporan diteruskan dari https://laporgub.ja

Saudara Girimahendra terima
kasih atas saran dan masukannya
akan segera kita tindak lanjuti,
karena penanganan menunggu
daftar antrian.

DPUPR
Disposisi :

    2019-11-13 02:33:05  
Proses :

    2019-11-15 07:33:05 
Selesai :

    2019-11-28 01:43:48  
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tengprov.go.id/main/detail/37273.html#.Xct
pd1czZnI)

23 Rabu, 13 Nov 19 09:04:55 StarMan 
Yang mulia Pak Ganjar,mumpung di
purbalingga tolong di cek jalur jembatan
merah pepedan tegalpingen,ruwag
parah...jembatan merah yg dibangun
dengan dana bantuan gubernur jangan
sampai mangkrak....Sayang sekali karena
itu uang berasal dari rakyat. (diteruskan
dari https://laporgub.jatengprov.go.id/)

Terimas kasih atas masukannya,
terkait jembatan merah bisa
difungsikan, disamping menunggu
akses jalan yg sedang dibangun
tahun ini pepedan tegalpingen
belum selesai, kita jg lg menunggu
proses laik fungsi jembatan dari
komisi keselamatan jalan dan
jembatan dari pusat

DPUPR
Disposisi :

    2019-11-13 02:05:30  
Proses :

    2019-11-15 07:22:17 
Selesai :

    2019-11-28 01:45:35  

24 Rabu, 13 Nov 19 08:43:18 na_luw_29 
pak ganjar ... mohon cek jalan di sekitar
terminal purbalingga ke arah pasar hewan
... disitu jalam sudah tidak layak . banyak
lubang dan saat musim hujan sering
nampung air banyak jadinya (diteruskan
dari https://laporgub.jatengprov.go.id/)

Segera kita cek kelapangan
apakah jalan tersebut kewenangan
DPUPR Kab.Purbalingga atau
DISHUB Kab.Purbalingga dan
terima kasih atas masukannya

DPUPR
Disposisi :

    2019-11-13 01:49:32  
Proses :

    2019-11-15 07:25:42 
Selesai :

    2019-11-28 01:46:19  

25 Rabu, 13 Nov 19 08:20:16 Eka Kartikasari 
Mohon kebijaksanaan dari panitia seleksi
CPNS Kab. Purbalingga tahun 2019
terkait syarat IPK minimal 3,00 bagi
pendaftar formasi Guru TK yang berasal
dari Kab. Purbaingga untuk diturunkan,
misalnya 2,75. Hal ini mengingat sudah 10
tahun lebih tidak ada penerimaan CPNS
Guru TK. Sementara mayoritas warga
Purbalingga yang memiliki ijazah S1
PAUD merupakan alumni dari Universitas
Terbuka (UT) yang terkenal penilaiannya
sangat susah untuk mendapatkan IPK di
atas 3,00. Sedangkan penentuan IP
mahasiswa masing-masing kampus tidak

Menanggapi pertanyaan saudara
terkait permohonan IPK minimal
menjadi 2,75 bersama ini kami
sampaikan bahwa untuk IPK bagi
pelamar formasi guru TK yang
sedang mengabdi aktif pada
Pemerintah Kabupaten
Purbalingga adalah minimal 2,75

BKPPD
Disposisi :

    2019-11-13 01:45:13  
Proses :

    2019-11-19 10:49:02 
Selesai :

    2019-11-19 10:49:10  
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ada standar/ujian nasioalnya. Setidaknya
warga Purbalingga mempunyai
kesempatan mengikuti tes CPNS formasi
guru TK yang sudah lama ditunggu tanpa
terganjal oleh persyaratan IPK yang tinggi.
Kami ucapkan banyak terima atas
perhatiannya.

26 Selasa, 12 Nov 19 21:38:29 Mrs_Er_ 
Assalamualaikum bapak.... Saya warga
desa Kaligondang, purbalingga Semalam
saya pergi kondangan ke desa tejasari
(masih kecamatan Kaligondang) Lewat
desa cilapar. Jadi itu jalan yg lewat
persawahan masya alloh.....bikin
keguguran walopun lagi nggak hamil. Bikin
sedih pak... (diteruskan dari
https://laporgub.jatengprov.go.id/)

Saudari terima kasih atas
sumbang sarannya bahwa jalan
tersebut memang lg ada pekerjaan
penanganan gorong2 sebanyak 3
bh dan mohon maaf minim rambu2
peringatan, segera kita tindak
lanjuti dg pemasangan rambu2
peringatan, terkait penanganan
jalan tersebut nanti akan
dilaksanakan tahun 2020 dg
menggunakan dana DAK.

DPUPR
Disposisi :

    2019-11-12 14:40:29  
Proses :

    2019-11-15 07:29:06 
Selesai :

    2019-11-28 01:46:37  

27 Jum'at, 08 Nov 19 13:11:28 Suparyantiningsih 
Selamat siang Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh, yang
terhormat Ibu Bapak Bupati Purbalingga
saya warga kelapa sawit RT 1 RW 3 mau
melaporkan bahwa pondasi kali hanya
dibangun sampai ujung saja sementara
dari depan rumah saya ke ujung belum
dikerjakan,Masalahnya kalau hujan air
masuk ke rumah sebelum dibatasi Tinggi
saja air masuk rumah Apalagi setelah di
pondasi sedangka kali depan rumah saya
tidak di pondasi sama sekali,saya sudah
Coba konfirmasi ke desa tapi belum ada
jawabanny,tolong Bupati diperhatikan

Terima kasih Saudari
Suparyantiningsih yang telah
memberikan masukan terkait
pembangunan pondasi kali di Desa
kelapa sawit RT 1 RW 3 yang
sering menimbulkan banjir. Kami
akan cek lapangan dan kebetulan
tahun ini juga akan pekerjaan
penanganan ruas jalan Babakan -
Klapasawit, kalau memang kali
tersebut menjadi kewenangan
kami akan segera ditindaklanjuti
serta kalau bukan kewenangan
kami hal tersebut menjadi
kewenangan pemerintah Desa
Klapasawit

DPUPR
Disposisi :

    2019-11-08 13:47:11  
Proses :

    2019-11-12 01:34:54 
Selesai :

    2019-11-28 01:46:51  
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rumah saya Saya orang gak punya Udah
miskin banjir pula

28 Selasa, 05 Nov 19 08:15:35 Arman Anggoroo 
Pak ganjar peranowo ..kenapa bantuan di
desa sya juma dapet semen 4 ,pasir
setengah ,sama keloset satu sama besi
satu..sya pengi kalo bantu di bikin sekalian
,buat makan aja susah suruh bayar tukang
,sya pening bpa datang di wilayah
purbalingga. cipaku RT.001/RW008
desa,cipaku Kec,mrebet Kab,purbalingga.
(diteruskan dari
https://laporgub.jatengprov.go.id/)

Terima kasih atas pertanyaan
bpk/ibu terkait dengan pemberian
bantuan stimulan jamban dalam
program STBM (Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat). Kami
Informasikan bahwa program
tersebut bersifat pemberdayaan
masyarakat, sehingga dalam
pelaksanaanya memerlukan peran
aktif dan bersifat gotong
royong dari masyarakat.
Terima kasih

DINKES
Disposisi :

    2019-11-05 01:16:08  
Proses :

    2019-11-05 01:44:38 
Selesai :

    2019-11-05 01:44:47  

29 Senin, 04 Nov 19 23:53:17 Warga 
Selamat malam Mohon kiranya bisa
dipasang LPJU di jl.wirayuda ,Purbalingga
Kidul, tepatnya di samping mushola Al
ikhlas. Dan di sepanjang jl.wiraguna juga
hanya penerangan lampu dari rumah
warga dan kantor yg berada di sepanjang
jalan tsb bukan tidak ada LPJU. Terima
kasih

Terimakasih laporannya, untuk
fasilitas Publik (Mushola Al Ikhlas)
pada prinsipnya dpt kita cukupi.

DINHUB
Disposisi :

    2019-11-05 00:55:59  
Proses :

    2019-11-08 11:33:23 
Selesai :

    2019-11-08 11:34:07  

30 Kamis, 31 Okt 19 16:42:23 Umi Salamah 
Assalamu'alaikum Bpk/ Ibu kepala dinas
aosial kab purbalingga, saya mau tanya
sebenarnya Program PKH itu Program
minta keringanan ke sekolahan" atau
memang orang tua/ anak yg terdaftar jadi
peserta PKH dapat bantuan sejumlah
uang untuk bayar sekolah atau gimana
???? Barusan ada orang tua wali murid
bayar spp kebetulan petugas spp.nya

terimakasih ibun laporan akan
segara kami tindaklanjuti.

Menindaklanjuti pengaduan
masyarakat perihal pemotongan
dana bantuan Program Keluarga
Harapan (PKH) Kemensos RI di
Kabupaten Purbalingga, melalui 
website

DINSOSDALDUKKB3A
Disposisi :

    2019-11-01 01:50:56  
Proses :

    2019-11-01 05:46:37 
Selesai :

    2019-11-04 05:08:05  
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