
NO TGL LAPORAN LAPORAN TANGGAPAN TGL TANGGAPAN

1 Selasa, 29 Okt 19 07:55:59 dani gaming

tulung pak gubernur,kiye sertifikat tanahku sing 

ada kaitanya karo SMK Karanganyar 

kab.Purbalingga desa Banjarkerta.deneng ora ana 

kejelasan blas di takokna. berkas di golet ora 

ketemu masa ws 6 tahun ora dadi - dadi.aku ws 

bolak balik lapor nang aplikasi    lapor    gubernur    

kiye    deneng amleng    ya.apa    kiye    anu    

dolanan?? (diteruskan                                            

dari

https://laporgub.jatengprov.go.id)

KECAMATAN KARANGANYAR

Disposisi :

2019-10-29 00:56:51

Proses :

-

Selesai :

-

2 Jum'at, 25 Okt 19 13:49:26 Ahmad Ruswanto

Laporgub : laporgub.jatengprov.go.id IMEI

:  100.77.115.244  Latitude  :  Longitude  : Jenis   :   

Infrastruktur   Melalui   :   Ponsel Lokasi : 

Kabupaten/Kota : PURBALINGGA Kecamatan          

:          KARANGANYAR Kelurahan/Desa   :   

BRAKAS   Lampiran   : Tidak   ada.   Laporan   

Izin   melaporkan,di desa       kami       

baledesanya       sudah memprihatinkan.dan    

sangat    berbahaya untuk      di      

gunakan.mohon      bantuan pembangunan aula 

baledesa.terimakasih

DINPERMASDES

Disposisi :

2019-10-25 06:50:15

Proses :

-

Selesai :

-

3 Jum'at, 25 Okt 19 13:35:06 Purnawan

Yth    pak    gubernur/Bupati    Purbalingga mohon 

lampu penerangan jalan dari arah

DINHUB

Disposisi :

2019-10-25 06:35:52

MATUR BUPATI PURBALINGGA
REKAP LAPORAN ADUAN MASYARAKAT PURBALINGGA BULAN OKTOBER

Seluruh OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ) Kabupaten Purbalingga

Status Laporan : DISPOSISI



 
Rajawana ke Desa Panusupan
Kecamatan Rembang Kabupaten
Purbalingga Jawa Tengah banyak yang
sudah lama mati tidak ada perbaikan.
Kiranya segera diperbaiki. Terima kasih.
(diteruskan dari
https://laporgub.jatengprov.go.id )

Proses :
    - 

Selesai :
    -  

4 Senin, 21 Okt 19 11:15:21 Sri Suryanti Fortunatus 
Bpk Ganjar yg terhormat kami warga
Biting Pengalusan, kec Mrebet
,Purbalingga...mhn bantuan air pak,ada
pam tp juga tdk bisa keluar airnya....tksh
atas perhatian bpk Ganjar (Laporan
diteruskan dari
https://laporgub.jatengprov.go.id )

BPBD
Disposisi :

    2019-10-21 04:15:55  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

5 Senin, 21 Okt 19 11:09:14 Adi 
Pak Gubernur, usul untuk sumbangan
"sukarela" yang sudah terlanjur diberikan
ortu siswa kelas xi ke sma n 1 Purbalingga
dan masih tersisa agar dikembalikan...
Selanjutnya untuk sumbangan benar
benar SUKARELA ... Terimakasih (laporan
diteruskan dari
https://laporgub.jatengprov.go.id)

DINDIKBUD
Disposisi :

    2019-10-21 04:10:00  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

6 Senin, 21 Okt 19 10:58:35 Endah suswanti 
Masih terjadi pungutan pada wali murid
smp negeri 1 bukateja purbalingga yang
konon harusnya gratis karena sudah ada
dana BOS. Uang gedung sudah tidak ada
namun hanya berganti nama menjadi
sumbangan pengembangan institusi.
Mohon ditindaklanjuti apakah hal tersebut
sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

DINDIKBUD
Disposisi :

    2019-10-21 03:59:36  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

                             2 / 22



 
dari dinas pendidikan? (diteruskan dari
website https://laporgub.jatengprov.go.id )

7 Senin, 21 Okt 19 10:52:57 Royal Bukitresidence 
dinas kependudukan dan pencatan sipil
tanggal 15 oktober 2019 kabupaten
purbalingga tutup pelayanan lebih awal di
jadwal istirahat jam12:00-12:30 tapi jam
11.30 hampir seluruh pegawai sudah tidak
ada di pelayanan, cuma ada satu di meja
pelayanan nomer 4. saya sangat kecewa
dan dikecewakan oleh petugas loket 2
bagian akte. Petugas dua ibu2
menjelaskan nya ketus, tidak ada
halusnya. Tolong dibagian loket akte
supaya diperbaiki cara menjelaskan.
Halus dalam menyampaikan,tidak hanya
bilang harus kesana tanpa
dijelasin.Apresiasi untuk petugas loket 4
Tolong diperjelas jam pelayanan kalau
jam11.30 istirahat diganti plang, biar
masyarakat tidak kecewa posisi jam11.30
an ada lebih dari 10 masyarakat duduk
termasuk saya. (diteruskan dari website
https://laporgub.jatengprov.go.id)

DINPENDUKCAPIL
Disposisi :

    2019-10-21 03:53:54  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

8 Jum'at, 18 Okt 19 14:06:03 Guntur Hernawayanto 
Mohon penjelasanya, mengenai
kelanjutan setifikkat pendidik dari jalur
guru honorer instansi negeri dalam
jabatan. Saya guru sekolah dasar honorer
instannsi negeri,dari kab.Purbalingga
Jawa Tengah. Saya telah selesai
mengikuti PPG dalam jabatan th 2018 dan
alhamdulilah sudah mempunyai sertifikat

DINDIKBUD
Disposisi :

    2019-10-18 07:07:38  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

                             3 / 22



 
pendidik. Pertanyaan : 1. Apakah dari
kepemilikan sertifikat pendidik , saya bisa
mendapatkan NRG(nomor registrasi guru)
2. Apabila berkesempatan bisa
mendapatkan NRG selanjutnya
mendapatkan SK tunjangan profesi? 3.
Apabila kami dan teman teman
mempunyai kesempatan yang sama dg
guru honorer di swasta, maka berilah kami
penjelasan, karena guru honorer di swasta
sudah mendapatkan SK tunjangan profesi.
4. Dan apabila kami tidal berhak
mempunyai kesempatan yg sama dg guru
swasta, maka banyak Dari teman kami
yang kemungkinan pindah mengajar me
swasta. Demikian laporan saya, mohon
penjelasannya. (diteruskan dari website
lapor.go.id)

9 Selasa, 08 Okt 19 06:41:32 Masedy 
Mohon ijin bettanya Apakah dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik
dari dana DD,TPK nya khusus dari
perangkat desa? Di desa karangbanjar
tidak ada satu pun warga masyarakat yg
terlibat atau dilibatkan sebagai TPK dalam
kegiatan tersebut. Jadi setiap tahun pada
saat kegiatan pembangunan infrastruktur
di deaa kami,perangkat desa nya sibuk
memposisikan diri sebagai "pemborong"
tanpa bendera di desa. Terus fungsi
pemberdayaan masyarakat nya dimana?
Tameng mereka katanya sesuai peraturan
bupati sebagai juklak dan juknis nya.

DINPERMASDES
Disposisi :

    2019-10-11 00:26:53  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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Mohon pencerahan nya.... Terima kasih

10 Senin, 07 Okt 19 15:08:03 Wahyu Santosa 
Assalammu'alaikumwr.wb. ibu tiwi saya
orang miskin saya belum bisa melunasi
kekurangan biaya sekolah ....saya lulusan
dari SMK HKTI 2 Purwareja Klampok
alamat saya Kecamatan Bukateja Desa
Kedungjati,Kalimenur RT02/RW09

DINDIKBUD
Disposisi :

    2019-10-12 03:36:01  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

11 Jum'at, 04 Okt 19 18:27:04 Hafizh Wafiq Arifin 
Assalamu'alaikum. Mohon kepada Bu
Bupati tolong Purbalingga dibuatkan bar
olahraga calisthenic , karena di
Purbalingga belum ada. Selain bisa buat
olahraga,bar calisthenic ini juga bisa
digunakan untuk latihan pull up buat yang
mau daftar TNI/polri. Terimakasih

DINPORAPAR
Disposisi :

    2019-10-11 00:27:57  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

12 Jum'at, 04 Okt 19 09:43:48 Arya Suman 
Desa palumbungan wetan kecamatan
Bobotsari kabupaten Purbalingga tlg
satgas dana desa meninjau ke lapangan,
semawut sedih mau di ceritakan. (laporan
diteruskan dari website lapor.go.id)

DINPERMASDES
Disposisi :

    2019-10-11 00:28:42  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

13 Jum'at, 04 Okt 19 09:35:16 Misbahudin Wahid  
Dh. Bapak Basuki Hadimuljono Saya
sudah mengambil perumahan
diPerumahan bersubsidi, ditaman
Edelweis, jetis kemangkon Kab.
Purbalingga. Menurut Info yang saya
dengar dan baca diinternet, terdapat
Bantuan DP sebesar Rp. 4.000.000 dr
pemerintah. Namun hingga bulan ke 3
saya menempati rumah dan mengangsur,
bantuan tersebut belum masuk kedalam

DINRUMKIM
Disposisi :

    2019-10-11 07:36:25  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

                             5 / 22



 
Rekening saya. Mohon informasi dan
bantuan Bapak , terkait hal tersebut.
Mohon maaf Pak. Terimakasih. Regards
Misbahudin Wahid

14 Jum'at, 04 Okt 19 09:26:32 Afids Luthfiardi  
Anak saya sekolah di SD N 2 Purbalingga
Lor , apakah dibenarkan sekolah
melakukan pungutan biaya bulanan
sedangkan sudah ada Dana Bos,
jumlahnya 65.000/bulan. Sedangkan
dalam PERMENDIKBUD no 75 tahun
2016 tentang komite sekolah,
menerangkan bahwa tidak boleh
melakukan pungutan. (laporan diteruskan
dari website lapor.go.id)

DINDIKBUD
Disposisi :

    2019-10-11 00:30:38  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

15 Jum'at, 04 Okt 19 08:55:09 Anonim 
Permohonan audit dana desa dan add
selamat pagi, saya saputra mewakili dari
masyarakat desa candiwulan kecamatan
kutasari kabupaten purbalingga. kepada
yang terhormat, kejaksaan negeri
kabupaten purablingga, inspektorat
kabupaten purbalingga, bupati
purbalingga, dispermasdes kabupaten
purbalingga, polres kabupaten
purbalinngga kodim kabupaten
purbalingga polda jawa tengah gubernur
jawa tengah kpk ksp kami melaporkan
adanya ketidak transparan penggunaan
dana desa, anggaran dan desa, dan
adanya praktek korupsi di kegiatan proyek
yang tidak sesui rab dan laporan akhir
seperti pembangunan jalan setapak,

DINPERMASDES
Disposisi :

    2019-10-11 00:31:21  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

                             6 / 22



 
sumur bor, pengaspalan jalan, lantai jemur
yang tidak di kerjakan akan tetapi sudah di
spj kan sudah dikerjakan, faktanya tidak
ada pembngunan lantai jamur tersebut,
anggaran dana bumdes dari tahun 2013
sampai tahun 2018 juga terindikasi di
salahgunakan, karena kenyataannya tidak
ada bumdes di desa candiwulan. proyek
pamsimas dan pengelolaan dana
pamsimas yang tidak jelas dan merugikan
masyarakat sebagai pelanggan air dari
pamsimas tersebut. adapun kegiatan
proyek pembangunan di tahun 2019 pun
akan luput tatkala kasus seperti di tahun
sebelumnya tidak ada tindak lanjut. kami
berharap untuk segera dan mendesak
agar ada tindakan dari unsur unsur
pengawas di tingkat yang lebih tinggi,
kami masyarakat berhak melakukan
pengawasan sesui aturan undang-undang
yang berlaku, agar terlaksanannya setiap
kegiatan dan pemberdayaan masyarakat
tepat sasaran dan memberi manfaat
sebaik baiknya kepada masyarakat,
(laporan diteruskan dati website
lapor.go.id)

16 Jum'at, 04 Okt 19 08:43:53 Anonim 
Yang mulia Presiden R.I bpk Joko
Widodo.kami mohon bantuan dana
pendidikan untuk cucu kami
edenpuspitasari kelas 1 smp neg 1
kalimanah kec kalimanah
purbalingga.trimakasih.misdi rt 01 /05

DINDIKBUD
Disposisi :

    2019-10-11 00:33:04  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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kalimanah kulon kec kal imanah
purbalingga jateng. (laporan diteruskan
dari lapor.go.id)

17 Jum'at, 04 Okt 19 08:36:33 Anonim 
Kepada kecamatan Padamara,
Purbalingga, Jawa Tengah.
Assalamualaikum wr.wb Saya ingin
menyampaikan bahwa ada beberapa
masyarakatnya di desa Bojanegara yang
belum mendapatkan Kartu Indonesia
Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Hal ini
menjadi aneh karena saya yang
merupakan warga negara Indonesia yang
mampu pun telah mendapatkan Kartu
Indonesia Sehat, sedangkan masih
banyak masyarakat desa Bojanegara yang
belum mempunyai Kartu Indonesia Sehat
ataupun Kartu Indonesia Pintar. Bahkan,
nenek saya yang ada disana sudah
berulangkali mengajukan Kartu Indonesia
Pintar untuk cucunya tidak pernah di
respon dengan serius. Demikian informasi
yang saya sampaikan, terimakasih.
(laporan diteruskan dari lapor,go,id)

KECAMATAN PADAMARA
Disposisi :

    2019-10-11 00:45:16  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

18 Kamis, 03 Okt 19 15:07:29 Cahyani H. 
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh Yth. Ibu bupati Mohon
peninjauan kembali tentang izin pendirian
karaoke. Kami khawatir bahwa penyakit
masyarakat akan semakin banyak , seperti
prostitusi, miras, narkoba, kenakalan
remaja dan lain lain. Kami berharap
bahwa bisa dikeluarkan SK bupati untuk

SATPOLPP
Disposisi :

    2019-10-11 00:44:23  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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tidak diizinkannya pendirian karaoke dan
perpanjangan izinnya. Mohon bantuan ibu
untuk menyelamatkan generasi penerus
bangsa yang harus kita jaga bersama.
Atas perhatian dan bantuan ibu kami
sampaikan terima kasih. Semoga Allah
senantiasa memberi kekuatan dan
pertolongan bagi ibu dalam menjalankan
amanah yang berat ini.

19 Kamis, 03 Okt 19 12:33:55 ganang waluyo 
Mohon kepada Bupati Purbalingga agar
Tempat Karaoke di Desa Majasem
Kecamatan Kemangkon segera ditutup
karena dimungkinkan dapat dijadikan
sebagai tempat masksiat ( tempat berdua
duaan laki dan perempuan yang bukan
mahramnya, tempat minum minuman
keras, dan prostitusi ) menjelang waktu
subuh kami sering mendapati beberapa
wanita bukan warga desa majasem keluar
dari arah tempat karaoke dan musik masih
terdengar dari arah tempat karaoke
tersebut Mohon kiranya desa kami yang
religius jangan dirusak dengan adanya
tempat yang dimungkinkan untuk berbuat
maksiat. sekedar informasi pemilik
karaoke tersebut adalah KEPALA DESA
MAJASEM yang besuamikan Perwira
Angkatan Darat yang berpangkat
KAPTEN. Warga tidak dapat berbuat apa-
apa karena takut. tempat tinggal saya
kurang lebih 50 meter dari tempat karaoke
( satu RT ) dan tidak dimintai ijin

SATPOLPP
Disposisi :

    2019-10-11 00:46:07  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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pendiriannya.

20 Kamis, 03 Okt 19 10:08:16 Lindhawati 
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh Yth. Ibu bupati Mohon
peninjauan kembali tentang izin pendirian
karaoke. Dengan pertimbangan bahwa
penyakit masyarakat akan makin menjadi :
prostitusi, miras (sebagai sumber dari
segala kejahatan), kemerosotan moral
remaja dan anak2, semakin tingginya
angka penderita Aids, dst. Berharap
sangat bahwa bisa dikeluarkan SK bupati
untuk tidak diizinkannya pendirian karaoke
dan perpanjangan izinnya. Wa bil khusus,
untuk karaoke yang dikelola oleh pimpinan
wilayah setempat (misal lurah/kades dan
pejabat lainnya)sangat tidak layak untuk
diberikan izin karena kewajiban mereka
adalah memperbaiki peri kehidupan
masyarakat di wilayahnya,bukan sekedar
memperkaya diri. Mohon maaf, kami sebut
contoh riilnya adl desa majasem kec.
Bukateja. Kepala desanya saat ini sedang
mengajukan izin pendirian karaoke yang
sebelumnya sudah pernah berdiri dan
digrebek beberapa kali dengan mendapati
miras satu ruangan penuh, dan kasus lain
seperti kami sebut di atas. Mohon bantuan
ibu untuk menyelamatkan generasi yang
harus kita jaga bersama. Atas perhatian
dan bantuan ibu kami sampaikan terima
kasih. Semoga Gusti Allah selalu memberi
kekuatan dan pertolongan bagi ibu dalam

SATPOLPP
Disposisi :

    2019-10-11 00:47:48  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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