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1 kalikeruh hulu cc @dpu_brebes @dpusdatarujtg @ganjarpranowo 

#kemalajateng ; Jembatan Kali Keruh penghubung desa plompong ke jl 

manggis sirampog Belum, selesai dibangun sudah ambruk, @RadioElshinta 

@topfm951 @humasresbrebes

01-Feb-18 Ruas jalan kabupaten; kami tanyakan untuk penanganan lanjutannya 

njih @pemkab_brebes

KAB. BREBES TWITTER KEMALA

2 Pak Gubernur @ganjarpranowo .. Cuman penasaran aja, apa pekerjaan yg 

diinfokan pada papan proyek ini cuman tambal2 doank?? Yg sering sy lewati Jl 

monggot grobogan ke arah kedungombo.. Kalo yg ke arah juwangi sy kurang 

paham.

05-Feb-18 Sesuai apa yg tertulis di papan kegiatan; untuk detailnya monggo 

hubungi kontak yg ada di papan atau pelaksana yg di lokasi;pada ruas 

tsb pasti ada yg efektif ditangani ditambah @bbpjn7 

@SumarniGrobogan @binamarga_grob

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

3 @hendrarprihadi @ganjarpranowo @humasjateng pak hendi tolong bt jalan 

arteri yg menuju arah pelabuhan tanjung mas segera diatasi, banyak jalan 

berlubang besar2 (parah banget lubang2nya) sm banjir. Makasih.

06-Feb-18 Ruas nasional tsb sdg diatasi dg penambalan darurat, sambil menunggu 

kegiatan permanen efektif dalam proses lelang, hati-hati saat melintas 

njih @bbpjn7 @dpusdatarujtg @KemenPU @BinaMarga

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

4 LAPOR pak @ganjarpranowo lokasi di desa pasucen kecamatan trangkil 

kabupaten pati #warga terisolir

06-Feb-18 Siap Den; kami koordinasikan dengan @bpbdjateng @bpbd_pati dan 

@DpuKab untuk segera ada penanganan

KAB. PATI TWITTER KEMALA

5 Aksi penanaman pohon pisang di Jl. Adi Sumarmo Klegen arah Kartasura 

menuju Bandara Adi Soemarmo. Aksi ini dilakukan krn jalan berlubang sudah 

sejak lama tak kunjung mendapat perhatian dari dinas terkait 

@ganjarpranowo

06-Feb-18 Ruas tersebut masuk kewenangan @karanganyarkab dan 

@sukoharjo_kab; tahun ini ada penataan kota dari @karanganyarkab; 

bersabar njih...kami koordinasikan untuk penanganan 

sementara..monggo @karanganyarkab

KAB. 

KARANGANYAR

TWITTER KEMALA

6 @dpubmckjateng #KemalaJateng Mhn dicek. Penambalan lubang jalan di 

Muntilan kok sudah berlubang kembali. Di depan Radio Gemilang ke barat. Di 

depan BRI muntilan ke barat. Cc. @ganjarpranowo

06-Feb-18 Siap kami cek lagi Den @bbpjn7 KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

7 Jangan lihat jeleknya jalan, yang penting ada jalan... neg ra lewat kono arek 

lewat ndi y... cc @ganjarpranowo

07-Feb-18 Siap Den; kami lakukan koordinasi penanganannya; tolong lebih 

spesifik ruas mana itu njih?

KABUPATEN TWITTER KEMALA

8 Jalan litas jateng kebumen gombong rusak parah gmna ini pak 

@ganjarpranowo

07-Feb-18 Saat sekarang ruas JJLS sedang dalam proses lelang dari @KemenPU ; 

kami segerakan untuk penyelesaiannya @bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

9 Pak Dhe @ganjarpranowo @pakjunaedi @InfoPemalang @kabarpemalangID 

Semoga setelah musim udan kelar, Jalan Pantura dari Comal tekan Petarukan 

segera ada perbaikan, buat meminimalisir kecelakaan khususnya pengguna 

roda dua. Aamiin...

07-Feb-18 Siap Den; saat sekarang tim pemeliharaan sdg melakukan perbaikan 

darurat sambil menunggu paket efektif terkontrak @bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA
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10 Permohonan Jalan dr rembang .menuju arah ke barat . Tujuan daerah juana. 

Jalan pantura. Rusak parah. Banyak lubang2 yg dalam. Bahaya. Bisa 

menimbukkan kecelakaan. Mohon d himbau. .dan d perbaiki. Demi 

keselamatan pengendara motor @ganjarpranowo @ganjarpranowo Terima 

kasih

07-Feb-18 Siap Den;saat ini tim pemeliharaan dan penanganan darurat sedang 

bekerja;menunggu paket efektif terkontrak;hati hati saat melintas njih 

@KemenPU @bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

11 Lapor , Bu, Pak, @idza_priyanti @ganjarpranowo @kemenhub151 @jokowi 

(Masyarakat Paguyangan Desak Pemerintah Bikin Jalur Penyelamat )

08-Feb-18 sore ini rencana mulai pemasangan safety stick cone di median 

sebanyak 300 pcs per 3 meter. sudah dikoordinasikan dengan satlantas 

brebes, menurunkan risiko kecelakaan lalu lintas @pemkab_brebes

DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

12 Pak @ganjarpranowo di Jln Semarang - Jepara banyak sekali Lubang yg 

tergenang air sehingga banyak korban kecelakaan kendaraan roda dua. 

Mohon dibantu . Karna kami nggk tau harus lapor kmn.. matur suwun.

08-Feb-18 Saat sekarang Tim pemeliharaan darurat dari @KemenPU sedang 

berupaya menutup lubang @bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

13 @ganjarpranowo jalur semarang demak. Bete emmm tiap lewat sini..wedi 

kejeglong. Semoga direspon

12-Feb-18 Siap Den; penambalan terus dilakukan saat air surut..kurang awet;saat 

sekarang mendapat bantuan 6 pompa dr @KemenPU smg cepat 

menjadikan surut

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

14 Pak @ganjarpranowo (@ganjarpranowo malem pak, mohon pencerahannya 

untuk kondisi jalan dari tingkir salatiga ke karanggede boyolali rusak parah, 

dan seolah olah tidak pernah tersentuh oleh pemkot/pemkab setempat. 

Padahal jalur tsb ramai dilalui kendaraan. Ini jadi tanggungjawab siapa nggih?)

12-Feb-18 Siap Den; saat skrng sedang dilakukan penambalan; mohon bersabar 

njih...

KABUPATEN TWITTER KEMALA

15 @ganjarpranowo jl.desa manggarmas kec.godong kab.grobogan 2018 masih 

kayak bledru gini pak ganjar tolong diperhatikan jalan2 desa yg dipinggiran 

masih belom merata pembangunanya

12-Feb-18 Usulkan saja ke bappeda kab grobogan shg bisa masuk program 

prioritas @SumarniGrobogan

KAB. GROBOGAN TWITTER KEMALA

16 Colek @sukoharjo_kab @wardoyo_wijaya apa perlu dtanami pisang pak? 

#kemalajateng #sukoharjo #jatenggayeng

12-Feb-18 Ruas kabupaten njih? Kami koordinasikan dg DPU kab sukoharjo, 

monggo @sukoharjo_kab

KAB. SUKOHARJO TWITTER KEMALA

17 Pak @ganjarpranowo tolonglah jalan sepanjang genuk ke arah demak 

diperbaiki/ditambal sementara.. macet panjang dan resiko kecelakaan tinggi..

12-Feb-18 Siap Den.. sekarang sedang dilakukan penambalan saat banjir surut, 

juga dilakukan penambahan pompa dari @KemenPU..semoga teratasi.. 

@bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

18 Banjur kepiye iki pakde @jokowi @ganjarpranowo ,, 12-Feb-18 Siap Den; ruas tsb mrpk jalan nasional @KemenPU ; kami 

koordinasikan dg @bbpjn7 untuk percepatan penanganannya

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

19 Pantura dari Suradadi ke Timur arah Pemalang bgtu juga sebaliknya 

lobangnya ampun den @ganjarpranowo perlu ada penambalan ,ini Ban mobil 

teman sampai sobek ga bisa di tambal lagi #kemalajateng #JatengGayeng 

@perhubunganjtg

12-Feb-18 Tim dari Kasatker 1 @KemenPU sudah berjalan untuk tambal lubang; 

kami segerakan untuk menambah tim pemeliharaan @bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA
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20 @ganjarpranowo malem pak, mohon pencerahannya untuk kondisi jalan dari 

tingkir salatiga ke karanggede boyolali rusak parah, dan seolah olah tidak 

pernah tersentuh oleh pemkot/pemkab setempat. Padahal jalur tsb ramai 

dilalui kendaraan. Ini jadi tanggungjawab siapa nggih?

12-Feb-18 Dampak dibukanya akses tol tingkir sehingga ruas jalan kabupaten 

tersebut menjadi ramai dan perlu penanganan efektif; kami 

koordinasikan dg @semarangkab dan @pemkab_boyolali untuk 

percepatan pembangunannya

KABUPATEN TWITTER KEMALA

21 Pak @ganjarpranowo monggo mampir dateng Pekalongan, nanging nitih 

mobil offroad nggih pak. Jl. Raya Sragi-Kesesi Kab. Pekalongan. @KemenPU 

@dpubmckjateng @dpusdatarujtg @AsipKholbihi

12-Feb-18 Masuk ruas kabupaten njih? Apa akibat pembangunan jalan tol?Kami 

lakukan koordinasi dg @kota_santri_ @pekl_bappeda @bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

22 Semoga tidak ada korban lagi ya pak @ganjarpranowo @dpubmckjateng 12-Feb-18 Kami cek dan koordinasi dengan petugas di Lapangan; segera ada 

penanganan lubang yang membahayakan tersebut @bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

23 @dpubmckjateng Mohon pak segera di tindak lanjuti 12-Feb-18 Ini Ruas nasional ambarawa arah magelang njih? @KemenPU kami 

lakukan penambalan segera; monggo @bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

24 Hari Sabtu & Minggu berturut-turut terjadi kecelakaan di daerah Mangkang 

Semarang korban MD, mohon agar diperbaiki jalan yg rusak, serta solusi utk 

pengendara motor & truk yg lewat daerah tsb @ganjarpranowo 

@hendrarprihadi @LAPOR1708 @poldajateng_ @OmbudsmanRI137 

@P3Mkotasmg

12-Feb-18 Siap Den; kami koordibasikan @KemenPU untuk segera penanganan 

lubang serentak @bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

25 Jalan Provinsi di Wonogiri jalur Ngadirojo-Nguntoronadi rusak parah Pak 

@ganjarpranowo, terimakasih

12-Feb-18 Siap Den; segera kami lakukan perbaikannya @bptjwilska DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

26 Pak @ganjarpranowo ini daerah kaligawe sprti ini,parah jalannya pak...gimana 

ini pak??suwun Cc:. @hendrarprihadi

13-Feb-18 Saat skrng sdh ditambah pompa dr @KemenPU @bbwspemalijuana; 

semoga segera teratasi dan baru dilakukan perbaikan oleh @bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

27 Selamat pagi Pak @ganjarpranowo tolong pak di pasar mranggen proyek 

mangkrak tapi material-material nya berantakan di sekitar pasar yang 

mengganggu pengunjung pasar, bahkan ada yg kena paku proyek sampai di 

rujuk ke rumah sakit..matur nuwun #JatengGayeng #JatengRapi #JatengBersih

13-Feb-18 Coba komunikasikan dg pelaksana pekerjaan/ada di papan kegiatan 

@Demak_asli

KAB. DEMAK TWITTER KEMALA

28 Rt @andri000me_15 Banyak Lubang Jalan, Jalur Pantura Semarang- Kendal 

Rawan #kecelakaan @ganjarpranowo @Dishubkotasmg @GusdurianKDL

13-Feb-18 Siap Den: saat sekarang sdng dilakukan perbaikan oleh @bbpjn7 kami 

segerakan untuk percepatannya @KemenPU

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA
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29 Assalamulaikum Pa gub apakah tidak ada perbaikan jalan dipemalang 

khususnya jalan panturanya dr comal sampai tegal berlubang dan bnyk yang 

bergelombang apakah nunggu lebaran baru ada perbaikan @ganjarpranowo 

@pakjunaedi @PemkabPemalang @puspindes @Dishub_Pemalang 

@DpuPemalang

13-Feb-18 Selalu ada perbaikan bahkan peningkatan di beberapa segmen oleh 

Satker I @bbpjn7 ; penambalan sdh dilakukan sambil nunggu paket 

terkontrak; sabar njih, target sebelum lebaran selesai

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

30 Pak @ganjarpranowo saya wong banyumas prihatin jalan rusak (kapiran) Jln 

sultan agung purwokerto smpe Jln Mentri supeno sokaraja ,saya ngiri dgn 

kabupaten tetangga yg Jln nya pada di beton

14-Feb-18 Informasi dr DPU kab Bms; ruaa tsb akan dilapis aspal ulang; tunggu 

proses lelang @E_Irawadi

KAB. BANYUMAS TWITTER KEMALA

31 @pemkotpkl @pemalang @ganjarpranowo @batangkabgoid dear pak Ganjar, 

mohon ditindak lanjuti jalan pantura Pekalongan - pemalang sudah berlubang 

banyak sekali, kuatir banyak motor yang jatuh karena kena lubang... Thanks

14-Feb-18 Siap Den; sdg dilakukan penambalan sambil menunggu paket 

longsegmen terkontrak @bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

32 @ganjarpranowo @dpubmckjateng Nih pak yg pernah saya twit jg ke bpk 

beberapa waktu yg lalu...mohon ditanggapi

14-Feb-18 Mohon Maaf ya Den;kami koordinasikan lagi dg pemkab 

@pemkabKEBUMEN terkait: coba usulkan ke Bappeda kabupaten ya 

..sehingga masuk prioritas

KAB. KEBUMEN TWITTER KEMALA

33 @ganjarpranowo: lapor pak gub.jl Fatmawti depan rumah no 74 Tuntang kab 

Semarang bolong besar..2 hari di tambal dah bolong terus.tiap hari polusi 

suara aetiap truk lewat nginjek lobang tsb.lokasi dii jl raya Semarang-Solo 

tepatnya dekat kecamatan Tuntang.

14-Feb-18 Siap Den; ruas tersebut sudah masuk kabupaten salatiga; kami 

koordinasikan untuk segera perbaikan njih. @HumasSetdaSala3

KOTA SALATIGA TWITTER KEMALA

34 Segera ditangani persoalan warga kendal, agar pembangunan jalan tol bisa 

lancar..... Mohon tanggapannya bapak @jokowi @fadlizon @ganjarpranowo 

@Fahrihamzah @spipetani @OmbudsmanRI137 @KomnasHAM ....

14-Feb-18 Siap Den; kami koordinasikan dg pihak pelaksana tol @KemenPU dan 

ppk pembebasan tanah @atr_bpnkendal

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

35 Lapor pak @ganjarpranowo jln di ds podourip kecamatan petanahan 

kebumen masih memprihatinkan..

14-Feb-18 Coba diusulkan ke @pemkabKEBUMEN untuk masuk dalam prioritas 

program dan DPUPR Kabupaten Kebumen untuk pemeliharaannya

KAB. KEBUMEN TWITTER KEMALA

36 @ganjarpranowo pak saya mau tanya....jalan seperti ini tu tanggung jawab 

siapa?? Provinsi kah,? Klo provinsi kenapa jalan kota tetangga kami Kudus 

lebih baik ketimbang jepara

14-Feb-18 Mohon info spesifik ya; ruas mana?sesuai kewenangan dilihat dari 

status jalannya @jeparakabgoid

KAB. JEPARA TWITTER KEMALA

37 Lubang jalan dikaligawe memakan korban kesekian kalinya..cc : 

@ganjarpranowo @hendrarprihadi @Dishubkotasmg

14-Feb-18 Mohon Maaf atas ketidaknyamanannya; kami kesulitan penambalan dg 

baik dan cepat krn ruas tsb terendam air; kami berupaya terus untuk 

segera terselesaikan @KemenPU @bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA
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38 Jepara darurat jalan berlubang, tlg lah Pak @ganjarpranowo biar jalan 

provinsi jalane mulus 

14-Feb-18 Monggo saling peduli dan mengingatkan; kewenangan 

penyelenggaraan jalan seusai status jalan; tetep kami koordinasikan 

@bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

39 #kemalajateng @ganjarpranowo @Diskominfo_Kdl @Diskominfo_Kdl Sudah 

beberapakali menjatuhkan sepeda motor dan mobil pak, jalan Sukorejo Sapen 

Kendal. Mohon untuk segera di tindak lanjuti.

15-Feb-18 Siap Den; kami segera TL sesuai kewenangan jalannya; monggo 

@bptjwilsmg @DPUPR_KENDAL

KAB. KENDAL TWITTER KEMALA

40 Mohon dicek Pa...@jokowi @ganjarpranowo @HM_NATSIR @EkoSandjojo 

@SandjojoCenter @AhmadErani @demakhariini

15-Feb-18 Siap Den; kami koordinasikan dengan @PemkabDemak untuk menjadi 

prioritas penanganan; monggo

KAB. DEMAK TWITTER KEMALA

41 Pagi pak @ganjarpranowo, live report jalan di dekat pasar bulumanis, 

kab.pati....hujan ataupun ga hujan ya bgini kondisinya... jalan cekungan tapi ga 

ada saluran air....udah hampir dua tahun.

15-Feb-18 Kami cek lapangan sesuai kewenangan @bptbmwilpati @ @dputr_pati KAB. PATI TWITTER KEMALA

42 Lapor Pak Bro @ganjarpranowo , jalan pantura tegal - brebes dan sebaliknya 

rusak (berlubang parah, maaf ga ke foto kondisi jalannya Pak, td lg di mobil), 

cukup membahayakan pengguna jalan di musim ujan gini . Matur nuwun.

15-Feb-18 Maturnuwun infonya, saat skrng sedang dilakukan serentak 

penambalan jalan di pantura sambil menunggu kegiatan efektif 

terkontrak; monggo @bbpjn7 disegerakan. @KemenPU

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

43 pak @ganjarpranowo mboten pengen ngrasakne dalan niki pak gk jauh kq dr 

kota semarang @HM_NATSIR

15-Feb-18 Ruas mana njih? Kami TL sesuai kewenangan @bptjwilsmg 

@BinaMarga @bappedasemarang

KABUPATEN TWITTER KEMALA

44 @humasjateng Jalan nasional dari perbatasan Jateng-Jatim di daerah Sragen-

Sragen kota jalannya tidak rata dan banyak lubangnya. Apakah nanti akan 

dibenahi?

15-Feb-18 Siap Den; kami segeralan TL, monggo @bbpjn7 @KemenPU KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

45 @SumarniGrobogan @binamarga_grob @ganjarpranowo @humasjateng 

tolong jembatan di wilayah Ds. Nglajer Kec. Penawangan Kab. Grobogan di 

aspal, agar jembatannya lebih awet tidak cepat rusak apalagi ambrollll..... 

#KemalaJateng 😎😎😎 suwun

15-Feb-18 Siap Den; kami TL sesuai kewenangan..monggo @SumarniGrobogan 

@binamarga_grob

KAB. GROBOGAN TWITTER KEMALA

46 Jln diperlintasan pintu @KAI121 rusak biasAnya cepat diaspal tumben skrg 

lama#cek gandulan,dr Wahidin pklngn @dpubmckjateng @infopekalongan

19-Feb-18 Terkait regulasi ruang milik kereta api @KAI121 dari penyelenggara 

jalan tdk bisa masuk/seijin ke ruang tersebut

KAI TWITTER KEMALA

47 @ganjarpranowo pak jalan solo-purwodadi tepatnya KM 18-21 rusak parah 

pak kasihan motornya

19-Feb-18 Siap Den; kami segerakan lakukan perbaikan @bpt_pwd ; mohon maaf 

atas ketidaknyamanannya dan hati hati saat melintas

DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

48 Pak @jokowi dan pak @ganjarpranowo jalanan pantura dari semarang sampe 

brebes banyak yg berlubang.... mohon penanganan sebelum memakan 

korban....

19-Feb-18 Siap Den: saat sekarang tim buru lubang dari sedang berupaya 

melakukan penambalan dan percepatannya sambil menunggu paket 

efektif terkontrak @KemenPU @bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA
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49  Pak @ganjarpranowo ,jalan rakae sanjaya dan rakae panangkaran kab 

Wonosobo tolong bantu percepatan pembangunannya pak.

19-Feb-18 Ruas kabupaten njih?kami koordinasikan ke @binamargawsb 

@bappedawonosobo

KAB. WONOSOBO TWITTER KEMALA

50 @ganjarpranowo pak jalan Pantura dari Tegal-Semarang rusak parah, 

menyebabkan banyak terjadi kecelakaan.mohon perhatiannya pak.suwun

19-Feb-18 Oke Den; saat sekarang sedang berjalan penambalan lubang,sambil 

menunggu pekerjaan efektif terkontrak @KemenPU @bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

51 Tolong dong dibenahi jalan raya pantura Brebes -Kendal rusaknya sudah 

memprihatinkan @dpubmckjateng @ganjarpranowo

19-Feb-18 Oke Den; saat sekarang sdh berjalan penambalan lubang 

sambil.menunggu pekerjaan efektif terkontrak @KemenPU @bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

52 Tolonglah jalan pantura comal-ulujami-pekalongan untuk diperbaiki krna sdh 

rusak parah berlubang, mau sebanyak dan sdalam apa lagi lubangnya, sudah 

banyak korban juga. Trima kasih #KemalaJateng

19-Feb-18 Siap Den; saat ini tim pemeliharaan rutin @bbpjn7 sedang 

melakasanakan penambalan target akhir febr ini bisa tertutup

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

53 Sepanjang jalan cabak nglebur bleboh kec jiken, dalane Apik ya lur bs jd 

wahana pemancingan baru wkwkwk @BloraNews @HumasBlora 

@humasjateng

19-Feb-18 Ruas kabupaten Blors njih? Kami koordinaskan dg dpuprBlora KAB. BLORA TWITTER KEMALA

54 Duuh kok masih ada yaa Pak.. @jokowi @Pak_JK @KemenPU @kemkominfo 

@humasjateng @ganjarpranowo https://t.co/OxnStM1uMf Pelajar di Brebes 

tiap hari ke sekolah di tempat lain harus menyeberangi sungai menggunakan 

rakit. Jembatan telah putus dan rakit adalah satu-satunya alat.

19-Feb-18 sabar njih; pembangunan jbt pengganti sdh terproses lelang tahun ini KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

55 Pak @ganjarpranowo dalanan Pantura Pekalongan rusak parah pak akeh 

jeglongan tapi kok yo urung di benahi Tulung di pantau ngeh ndoro

19-Feb-18 Sabar njih Den; semua berproses dg baik; teman teman @bbpjn7 

sedang berupaya shg akhir februari ini selesai penambalannya

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

56 Jembatan yg sangat membahayakan..apakah harus ada korban dulu baru di 

teruskan...pandandari batang jateng @provjateng @ganjarpranowo 

@batangkabgoid

19-Feb-18 laporkan ke bappeda kab untuk masuk program prioritas; hindari.lewat 

jbt tsb

KAB. BATANG TWITTER KEMALA

57 @ganjarpranowo @bptbmwilpati jalan pati-tayu, mulai dr pabrik gula pakis 

sampai alun2 tayu rusak parah ndoro.

19-Feb-18 Sedang dilakukan pemeliharaan @bptbmwilpati buru lubang: smg awet 

krn masih terkendala hujan @kominfo_jtg

DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

58 pak @ganjarpranowo pangapunten bade matur, jalan underpass makam haji 

kartasura rusak membahayakan pengendara, itu masuk kab sukoharjo. 

mohon segera di tindaklanjuti, sdh seminggu ini utk melintas macet luar biasa.

20-Feb-18 Siap Den; kami infokan ke @sukoharjo_kab dan @PEMKOT_SOLO 

untuk koordinasi perbaikannya

KAB. SUKOHARJO TWITTER KEMALA

59 @dpubmckjateng pak Kuwu Sragen dan Purwodadi Wirosari banyak lubang 

gede tur dalem mbok Yao ditambal

20-Feb-18 Segera Den; tim kami sedang berupaya untuk itu ..monggo @bpt_pwd DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA
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60 Mohon diaudit dan mohon ijin pak gub @ganjarpranowo pak bupati 

@ir_achmadhusein pak mentri desa @KemenDesa lokasi banyumas jateng 

indonesia

20-Feb-18 Ruas mana ya den?kami TL ke @PemkabBanyumas @E_Irawadi KAB. BANYUMAS TWITTER KEMALA

61 @provjateng @ganjarpranowo @PemkabTegal @dpubmckjateng 

@EnthusSusmono #Lapor penghubung jalan desa rusak sebelah selatan 

antara desa Maribaya, Plumbungan, dlln kec Kramat Tegal. Sudah lama 5 

tahunan belum ada perbaikan. Tolong diperbaiki. #JatengGayeng 

#kemalajateng .Matursuwun

20-Feb-18 Siap Den; kami koordinasikan dg @DPUKabTegal @Sinoeng69...supaya 

segera ada TL

KAB. TEGAL TWITTER KEMALA

62 #JatengGayeng #kemalajateng @provjateng Lapor Kondisi jalan rusak. Lokasi 

sebelah selatan antara desa Maribaya, Plumbungan, dlln kec Kramat kab 

Tegal. Sudah lama 5 tahunan belum ada perbaikan. Tolong diperbaiki. 

Matursuwun.

20-Feb-18 Siap Den; kami koordinasikan dg @DPUKabTegal @Sinoeng69...supaya 

segera ada TL

KAB. TEGAL TWITTER KEMALA

63 @ganjarpranowo @PemkabTegal @dpubmckjateng @EnthusSusmono Lapor 

Kondisi jalan rusak sebelah selatan antara desa Maribaya, Plumbungan, dlln 

kec Kramat Tegal SDH lama 5 tahunan belum ada perbaikan. Tolong 

diperbaiki. #kemalajateng #JatengGayeng .Matursuwun

20-Feb-18 Siap Den; kami koordinasikan dg @DPUKabTegal @Sinoeng69...supaya 

segera ada TL

KAB. TEGAL TWITTER KEMALA

64 Pak @ganjarpranowo bu @mirnasa_dr Niku jalan kampung kulo... Kulo 

mboten saget mbayangke klo waktu ujan gni... Jl Surodipo Sukodadi Kangkung 

Kendal

20-Feb-18 Jalan desa njih? Coba usulkan ke @DPUPR_KENDAL untuk.bisa masuk 

penanganan prioritas

KAB. KENDAL TWITTER KEMALA

65 pak @ganjarpranowo mhon bntuan pmbngunan jmbatan kupang yg 

mnghubungkan ds. pandansari kab. batang dngn ds. karangdadap. krna sudah 

bertaun taun banyak warga mlewati jembatan yg kondisinya sudah tidak 

aman karna terbuat dari kayu reot tsb.

20-Feb-18 Coba koordinasikan dengan @batangkabgoid untuk cek lokasi 

kegiatan; atau usulkan lagi ke @batangkabgoid untuk masuk prioritas

KAB. BATANG TWITTER KEMALA

66  Pak @ganjarpranowo assalamualaikum, sedikit uneg2 pak jalan dari 

mertoyudan ke desa tampir wetan kec. Candimulyo, magelang bergelombang, 

jln menuju tmpt tubing litle ubud. Dan klau mlm hr gelap, setiap dini hari 

dilewatin wrga pergi ke pasar.

20-Feb-18 Ruas kab njih? Coba usulkan ke Bappeda Kab. Magelang sehingga dpt 

diprioritaskan @humaskabmgl 

KAB. MAGELANG TWITTER KEMALA

67 KM 158 + ruas Bumiayu-Salem Mengalami pergerakan @humasjateng 

@dpubmckjateng

21-Feb-18 DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

68  jalan di binangun banyumas dah ada setahun kaya gini di biarkan.kata 

perangkat tanggung jawab PU.dah makan korban pak gub @ganjarpranowo

21-Feb-18 Ruas mana njih Den?; kami koordinasikan dengan @PemkabBanyumas KAB. BANYUMAS TWITTER KEMALA
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69 Pak @ganjarpranowo Ini jalan raya menuju ke cikadu pak, dari pasar belik ke 

cikadu rusak parah, rawan terjadi kecelakaan pak. Sudah terjadi banyak 

korban. Semoga segera di tangani pak, dan terimakasih pak

21-Feb-18 Siap Den; ruas mana njih? kami akan koordinasikan dengan dpu 

kabupaten untuk segera penanganannya

KABUPATEN TWITTER KEMALA

70 Kalo ini pak @ganjarpranowo Akses dari cikadu menuju daerah telaga sana 

pak. Seperti kali asat. Sangat rawan terjadi kecelakaan dan kalo hujan sangat 

licin pak.

21-Feb-18 Siap Den; daerah mana njih?, ruas kab, akan Kami koordinasikan 

dengan dpu kabupaten

KABUPATEN TWITTER KEMALA

71 Jembatan bersejarah sungai progo Temanggung Jateng, kini tinggal kenangan 

Koordinat: 7°20'20.8"S 110°12'36.0"E @temanggungkab @temanggungzone 

@AseliTemanggung @provjateng @SeputarTmg @kominfotmg 

@temanggung_ku

22-Feb-18 Tahun ini dilakukan penggantian; sdh terkontrak semoga makin 

mendukung jalan berkeselamatan @KemenPU @bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

72 @ganjarpranowo Kondisi jalan terkini Jl. R.E.Martadinata (Arteri) Semarang. 

Ngapunten Pak, niki jalan raya atau kolam ikan nggih? 

22-Feb-18 Siap Den; nunggu kering njih baru kami perbaiko serentak; mohon 

maaf atas ketidaknyamanannya

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

73 ruas jalan kecamatan musuk ke kec juwangi kab boyolali rusak parah..mohon 

perhatian dari pak ganjar untuk di teruskan ke pemkab boyolali untuk bisa 

diperbaiki..@ganjarpranowo

22-Feb-18 Ruas kab Boyolali; saat sekarang sedang diusulkan DAK untuk 

perbaikannya @pemkab_boyolali

KAB. BOYOLALI TWITTER KEMALA

74 Jln raya Musuk-Boyolali, jalan utama pedagang sayuran dari lereng gunung 

merapi dan jalur para pedagang sapi perah, tolong pak @ganjarpranowo 

dibantu perbaikannya pak, udah hampir 2 tahun tidak diperbaiki, banyak yg 

mnjdi korban karena jalan yg sngat rusak. Ini bkn jln tpi jurang

22-Feb-18 Mohon maaf atas ketidaknyamanannya;ruas tsb terdampak angkutan 

gol C, kami upayakan perbaikannya @pemkab_boyolali

KAB. BOYOLALI TWITTER KEMALA

75 @ganjarpranowo pak Ganjar tolong di perbaiki Jalanan kota PEMALANG - 

PEKALONGAN - BATANG - KENDAL masih banyak lobang buaya jalan rusak pak 

kasihan pengendara motor banyak yg jatuh pak soalnya jalannya rusak parah

23-Feb-18 Mohon maaf atas ketidaknyamanannya;tim penutup lubang dri 

kemenPUPR serentak menambal, smg akhir Febr ini sdh terasa perb-

nya

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

76 Mohon bantuannya untuk desa kami pak @jokowi dan pak @ganjarpranowo 

desa Rajawetan, kec. Tonjong, kab. Brebes jawa tengah.... #terimakasih.

23-Feb-18 Tidak bisa di reply KABUPATEN TWITTER KEMALA

77 Minta tolong bu @SumarniGrobogan pak @ganjarpranowo pak @jokowi 

untuk lebih di perhatikan infrastruktur jalan desa, roda ekonomi desa sangat 

tinggi dan untuk memperlancar perputaran ekonomi desa, Lokasi di kec. 

pulokukon kab. Grobogan Terakhir di bangun pada saat alm bpk soeharto

26-Feb-18 Siap membantu; Optimalkan dana Desa dan peran serta masyarakat 

aktif untuk mengusulkan ke Bappeda kab Grobogan @binamarga_grob

KAB. GROBOGAN TWITTER KEMALA

78 pak @ganjarpranowo , keanapa ya program PDAM di Desa Jetak Demak dari 

tahun 2016 tidak kunjung selesai? bahkan saya udah mengadu ke bapak 

beberapa kali.

26-Feb-18 Coba koordinasikan langsung ke pelaksana di lapangan dan PDAM 

pemkab setempa @PDAMKabDemak

KAB. DEMAK TWITTER KEMALA
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79 @ganjarpranowo pak ganjar jalan2 yang ada di pemalang rusak parah, 

terutama dari arah sewaka-paduraksa

26-Feb-18 Ruas Kab?terdampak pemb. TOL? Kami koordinasikan dg pelaksana 

jalan TOL dan ke PEMKAB 

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

80 Jln raya kendal banyak lobang, tidak ada yg nambal,. Di kudus, ada lobang 

langsung di tambal,@idolasemarang @tribunjateng @RadioElshinta 

@suaramerdeka @Dishubkotasmg @dpubmckjateng @KemenPU

26-Feb-18 Siap Den; tim pemeliharaan Pantura Jateng serentak melaksanakan; 

semoga sgr pada akhir Febr selesai @bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

81 Lokasi ini ada di desa cening kec singorojo kab kendal prop jateng,,kpd yg 

terhormat bpk @ganjarpranowo @jokowi ???

26-Feb-18 Monggo diusulkan melalui Bappeda Kab Kendal KAB. KENDAL TWITTER KEMALA

82 Pak @ganjarpranowo nasib nya rencana pembangunan jembatan niki pripun 

nggih? #masyarakatperbatasan #butuhjembatan

26-Feb-18 Kami cek lagi njih; @bbpjn7 KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

83 pak @ganjarpranowo n @jeparakabgoid tolong ditindaklanjuti. Jl Kalipucang-

Mayong, Desa Tigajuru, Mayong, Jepara.

26-Feb-18 Kami koordinasikan lagi dg @dpukabjepara; semoga segera tertangani KAB. JEPARA TWITTER KEMALA

84 @ganjarpranowo Selamat malam Bapak Gubernur Jawa Tengah, mohon 

dengan sangat, untuk segera ada perbaikan di jalur Patikraja-Kaliori, 

Banyumas dikarenakan banyak kerusakan.Terimakasih.

26-Feb-18 Siap Den: segera kami TL @bptj_cilacap DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

85 Pak @ganjarpranowo Kondisi terkini jln Banjarnegara-Karangkobar sblm 

longsor Paweden. Tgl.27-02-2018 #save_karangkobar

27-Feb-18 Sudah teridentifikasi dan tertangani sementara Den @binamargawsb 

@bpbdjateng

DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

86 @ganjarpranowo @hendrarprihadi @provjateng @perhubunganjtg 

@humasjateng @dprdjatengprov @jate Pagi2x notn berita peresmian jalan 

layang (JKt) kpn SMG ada tambahan jalan layang, 1, dr jrakah smpai xbanteng, 

2,dr xgawe smpai sayung & msh bnyak lagi...

27-Feb-18 Sabar Den; perlu perencanaan dan feasibilitas study yg memadai dan 

dukungan masyarakat tentunya untuk kenyamanan kota @KemenPU 

@Info_BBPJN7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

87 Dari jogja menuju borobudur (magelang), pokoke kalo jalane udah ting gronjal 

berarti anda sudah memasuki #magelang #jawatengah #jateng 

#JatengGayeng #jatengwow

27-Feb-18 Dalam proses perbaikan oleh @Info_BBPJN7 Den; sgr terselesaikan 

@bptjmgl

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

88 Malam Bapak @ganjarpranowo mohon bantuannya di kabupaten Blora 

banyak jalan seperti ini, sudah cukup lama blm ada perhatian dr pemerintah 

setempat. Coba buka2 FB Blora Update. Banyak kasus Pak Cc. @Takviri Cc. 

@habibthink Cc. @GanjarYasin Cc. @LusiHQ

27-Feb-18 SIAP den:usulkan ke @BappedaBlora : untuk jalan provinsi dalam 

perbaikan dan penanganan perkerasan beton msh dalam proses 

kontrak 

KAB. BLORA TWITTER KEMALA

89 @ganjarpranowo mohon perhatiannya Bapak Ganjar untuk dinas terkait agar 

segera melakukan perbaikan jalan sepanjang Njrakah sd Mijen karena banyak 

lobang shg membahayakan penguna jalan terutama motor Bapak, 

matursuwun

27-Feb-18 Kami koordinasikan dg @BinaMarga @PemkotSemarang untuk 

perbaikan segera

KOTA SEMARANG TWITTER KEMALA

90 @ganjarpranowo (Aksi Simpatik 1000 Lobang) 27-Feb-18 Ruas mana njih? Kretek-kepil; kutoarjo-bruno sedang dilakukan 

perbaikan oleh @binamargawsb dan @bptj_magelang

KAB. WONOSOBO TWITTER KEMALA
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91 Jl raya propinsi kesugihan-menganti kab. Cilacap sepjang +- 2 km rusak 

bergelombang dan berlubang, parah lg jk turun hujan. Kapan diperbaiki? Apa 

nnggu proyek PLTU slse? @TattoSPamuji @ganjarpranowo 

@humaspemcilacap @provjateng @kominfo_cilacap @kominfo_jtg 

@humasrescilacap

27-Feb-18 Mohon maaf atas ketidaknyamanannya; tim @bptj_cilacap sedang 

melaksanakan perbaikan dan paket efektif menunggu proses lelang

DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

92 Kondisi jalan di desa seboto, penghubung antara kecamatan ampel dan 

kecamatan selo semakin memprihatinkan. Mohon ditindaklanjuti 

@dpubmckjateng #kemalajateng #jatenggayeng

27-Feb-18 Merupakan ruas Kabupaten Boyolali;monggo diusulkan ke Bappeda 

kab untuk masuk prioritas @pemkab_boyolali #JatengGayeng 

#jatengwow

KAB. BOYOLALI TWITTER KEMALA

93 Assalamualaikum.. ijin melapor yth bapak @ganjarpranowo Jalan raya 

Salatiga-Kedungjati (jln provinsi) tepatnya di desa Wiru Kec. Bringin Kab. 

Semarang amblas karena longsor.. kondisi jalan miring dan semakin parah 

pak. Mohon untuk segera diatai pak. Terima kasih. Wassalam.

28-Feb-18 Kami sudah merespon @bptjwilsmg ; segera kami lajukan perbaikannya DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA


