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1 Jl. Raya Blora - Kec. Banjarejo, 95,% rusak parah, rasanya seperti tidak punya 

Gubernur @ganjarpranowo Pak Ganjar Tolong. Cc. @DinkominfoBlora 

@info_Blora @SahabatRohman

01-Jan-18 Semamgat tahun 2018, Ruas tsb Masuk kewenangan kab Blora; tahun 

2018 diupayakan peningkatan secara bertahap; pemprov ikut 

mendorong kegiatan tahun depan

KAB. BLORA TWITTER KEMALA

2 Dalan ngene kok byar pajeke perkotaan manipulasi atau pemimpin kami yg 

suka nonton film fiksi @ganjarpranowo

03-Jan-18 Kuwi dalan ndeso ngendi Den; cepet diusulke ..lewat rembug warga ke 

Bappeda kab, dadi biso mlebu prioritas

KABUPATEN TWITTER KEMALA

3 @ganjarpranowo Obyek wisata jeglongan sewu Jl.Deles Indah, Kemalang, 

Klaten monggo pinarak

08-Jan-18 monggo diusulkan melalui rembug warga ke Bappeda Kabupaten 

sehingga masuk penanganan prioritas

KAB. KLATEN TWITTER KEMALA

4 @ganjarpranowo pak meniko jalan alternatif wonosobo banjar negara, 

sampun rusak parah...

08-Jan-18 monggo diusulkan melalui rembug warga ke Bappeda Kabupaten 

sehingga masuk penanganan prioritas

KAB. WONOSOBO TWITTER KEMALA

5 @ganjarpranowo : mohon ditindaklanjuti Pak Gubernur yang baik 

hati....http://infosekitarpekalongan.com/proyek-tanggul-

08-Jan-18 monggo koordinasikan dengan instansi teknis DPUPR dan APIP Kota 

Pekalongan @pemkotpkl ...pasti ada solusinya

KAB. 

PEKALONGAN

TWITTER KEMALA

6 Pak @ganjarpranowo, saya asli Purwokerto tinggal di Tangerang. Kalau mudik 

selepas Pejagan mulai deg2an karena jalur Prupuk-Bumiayu-Ajibarang-

Purwokerto sering macet. Kapan jalurnya diperlebar, krn sempit terus dr 

dulu? Atau kapan ada tol yg menjangkau Purwokerto? #tanyaegois

08-Jan-18 saat sekarang sedang dilakukan peningkatan kualitas dan kapasitas dan 

pembangunan 4 fly over, tetap hati2 saat melintas

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

7 Pak @ganjarpranowo mhn dibantu jembatan penghubung demak dan 

kab.smg jembatan sunut Ds sapen candirejo pringapus semaran terkena 

longsor

08-Jan-18 siap den..kami koordinasikan dengan Pemkot untuk pelaksanaan 

tanggap darurat dan perbaikan permanennya @bpbd_demak

KAB. SEMARANG TWITTER KEMALA

8 @dpubmckjateng selamat siang, apabila hendak datang ke kantor dpu untuk 

menanyakan proyek jalan (tol) & jembatan yg sedang berjalan apakah bisa? 

Terimakasih

08-Jan-18 sangat bisa ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 

Jawa Tengah saja

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

9 Pak gubernur @ganjarpranowo,kapan jalan provinsi kabupaten Wonogiri - 

Purwantoro yang ruas kecamatan jatisrono - slogohimo diaspal mulus ?yang 

lain sampun diaspal kok niki dereng ?seolah " dilewat " lha Wong yang ruas 

slogohimo-purwantoro sampun diaspal.suwun

08-Jan-18 sabar den; semoga segera dianggarkan dan terselesaikan DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

10 Pak @ganjarpranowo Jl Pramudya wardani Borobudur itu gorong2nya baru 

semua kanan kiri tp kok ttp aja 2 hari kemarin banjir ya?

10-Jan-18 Siap Den; Kami koordinasikan dg kab Magelang KAB. MAGELANG TWITTER KEMALA

11 Dalane asik toh pak gub @ganjarpranowo, ini jalan rusaknya rutin, tiap 2 

minggu sekali. Akhirnya tumbuh pisang.

10-Jan-18 Mohon info detail; ini ruas mana njih? Biar segera kami TL sesuai 

kewenangannya

KABUPATEN TWITTER KEMALA

PROGRES PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL

BULAN :  JANUARI  2018

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
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12 Pertanyaan singkat Pak @ganjarpranowo, krn ga tahu mau tanya ke siapa lg. 

Proyek tol kapan kelar? Jalan yg rusak bakal diperbaiki lg ga pak? Sekian 

terima kasih.

10-Jan-18 Jalan tol trans Jawa diselesaikan pada tahun 2018; penyelesaian 

kerusakan jalan akibat Tol menjadi tanggung jawab pihak pelaksana 

Tol; sdh kami koordinasikan dg pihak pelaksana dan pemkab/kota

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

13 Pak Gub. @ganjarpranowo , jembatan di beberapa titik di Purbalingga itu 

catnya berwarna merah kombinasi hitam. Memang boleh demikian? Sehingga 

kalau malam tampak remang karena tidak memantulkan cahaya.

11-Jan-18 Untuk jalan provinsi dan nasional: warna yg sering dipakai adalah 

putih, hitam, kuning, ada juga merah untuk patok KM dan HM

KABUPATEN TWITTER KEMALA

14 #JatengGayeng #kemalajateng Tolong Jalan di daerah kecamatan Bodeh 

Kabupaten Pemalang Di cek. Keadaan Parah sebab imbas pengerjaan jalan tol.

16-Jan-18 Siap; kami sdh koordinasikan dg pelaksana jalan tol, perbaikan 

kerusakan jalan dan infrastruktur lainnya akibat jalan tol akan 

dilakukan perbaikannya

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

15 Wilujeng enjing bapak/ibu Dinas terkait. Januari 2018 sudah masuk 

pertengahan. Jalan penghubung Desa dari Dutayasa, Delanggu - Desa Boto, 

Wonosari kapan ada perbaikan? Kita sudah laporan ke PemDes Thn kemarin. 

Nyuwun tulung bapak @ganjarpranowo ibu @YaniSunarno @kabarklaten

17-Jan-18 Monggo koordinasikan dg DPU Kab Klaten; kalau belum masuk 

program... usulkan saja lewat rembug warga ke Bappeda kab Klaten 

shg bisa masuk prioritas

KAB. KLATEN TWITTER KEMALA

16 @ganjarpranowo ,kpn jalan raya sidareja cilacap pelebaran, krn sdh lbh dr 

10thn, kota kecamatan seperti terbengkelai pembangunannya

17-Jan-18 Sabar Den...saat sekarang sdg dilakukan proses  pelelangan untuk ruas 

jalan Nasional tsb;direncanakan memenuhi standar jalan nasional dam 

awet

DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

17 Minta tolong pak gub @ganjarpranowo , keluhan warga mengenai jl. Arteri 

Pelabuhan Tanjung Mas. #kemalajateng

22-Jan-18 Saat sekarang sedang dilaksanakan sambil menunggu proses lelang 

pekerjaan efektif; Sudah dilakukan penanganan darurat di bandarharjo 

@Info_BBPJN7 @KemenPU

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

18 Niki Klaten kulo pak..ajeng pados upo malah keblegong teng dalan 

pak..@ganjarpranowo. Jalan di kota klaten memang halus mulus semua pak, 

tp teng pinggiran njenengan pirsani piyambak pak.. @kabarklaten

22-Jan-18 Segera dilaporkan ke Bappeda kab Klaten untuk.masuk prioritas 

penanganan; kami koordinasikan penanganan sementara dg dpu kab 

Klaten

KAB. KLATEN TWITTER KEMALA

19 @ganjarpranowo lapor dusun mambang desa getas kec singorojo kab kendal, 

jembatan kami rusak pak ini merupakan penghubung satu satunya untuk anak 

sekolah dan orang mencari rizki dari dsun mambang ke boja, tapi sampai saat 

ini belum dapat bantuan untuk jembtan baru.

22-Jan-18 Usulkan segera melalu rembug warga ke Bappeda kab Kendal shg bisa 

masuk prioritas @BappedaKendal @DPUPR_KENDAL 

KAB. KENDAL TWITTER KEMALA

20 @ganjarpranowo .bapak tolong jembatan kami. Dusun mambang Desa Getas 

Kec. Singorojo Kendal rusak dan membahayakan penggunay jalan.. kemana 

kami mengadu untuk perbaikan jembatan in

22-Jan-18 Segera diusulkan ke Bappeda Kab Kendal utnuk masuk penanganan 

@BappedaKendal @DPUPR_KENDAL

KAB. KENDAL TWITTER KEMALA
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21 Pak sya mau mlporkan soal jembtan di daerah sya,dusun mambang desa getas 

kec.sngorojo kab.kendal,jembtan sdah tdak lyak pakai,sdangkan itu akss 

utama ke dsa kami,mhon untuk di tinjau dan dperbaiki,smpai skrang blum ada 

tindakan atau bntuan pak,trma ksih @ganjarpranowo @jokowi

22-Jan-18 Usulkan segera melalu rembug warga ke Bappeda kab Kendal shg bisa 

masuk prioritas @DPUPR_KENDAL @BappedaKendal

KAB. KENDAL TWITTER KEMALA

22 Jalan Danyang-Kuwu rusak parah, mohon perhatian dinas terkait. 

@SumarniGrobogan @binamarga_grob @ganjarpranowo @WGrobogan 

@felekwahyu @PiyeGrobogan @iyantre

22-Jan-18 Usulkan segera ke Bappeda kab Grobogan;penanganan sementara 

kami.koordinasikan dg dpu kab grobogan @SumarniGrobogan

KAB. GROBOGAN TWITTER KEMALA

23 Pak @jokowi ,pak @ganjarpranowo ,pak @HM_NATSIR ini jalan utama 

DS.KANGKUNG Kec.Mranggen Demak Dana Desa buat perbaikan jalan kok 

belum turun2,sdh nunggu lama jalan blm ada perbaikan, informasi blm turun2 

dananya.ada apa gerangan??

22-Jan-18 Kalau sudah dianggarkan..tunggu saja mungkin baru proses lelang; 

mongho usulkan saja ke Bappeda kab Demak untuk penanganan

KAB. DEMAK TWITTER KEMALA

24 Lebih mudah menghindar dari godaan mantan, drpd menghindar dari lubang 

pantura Mohon pak @ganjarpranowo depan samsat Kendal #lubangpantura 

#panturakendalsemarang

23-Jan-18 Siap Den: saat sekarang tim sedang melaksanakan tugas tambal lubang 

monggo @bbpjn7 disegerakan

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

25 Ini ternyata jalan provinsi komandan..menurut @pemkab_boyolali ..mohon 

bantuan untuk segera ditindaklanjuti..memprihatinkan..lokasi sepanjang 

suruh - karanggede jalur alternatif via tingkir solo..@ganjarpranowo 

@ganjarpranowo @netjateng @SuaraJateng @provjateng @dkpjateng trims

23-Jan-18 Bukan jalan provinsi Den; ruas provinsi karanggede-gemolong-

sragen/sidoarjo kondisi cukup baik; karanggede-tingkir/salatiga masuk 

ruas kabupaten boyolali dan kab semarang; kami koordinasikan 

perbaikannya @pemkab_boyolali @semarangkab

KABUPATEN TWITTER KEMALA

26 @ganjarpranowo @pemkab_boyolali niki dalan utama ten kecamatan kulo 

pak, kec. Kemusu kab. BOYOLALI. Kami butuh jalan yg layak, mohon lebih di 

perhatikan lagi untuk wilayah pelosok....

23-Jan-18 Siap Den;jangan sungkan untuk mengusulkan secara tertulis ke 

Bappeda kab Boyolali untuk menasukkan ruas tsb dalam prioritas 

penanganan

KAB. BOYOLALI TWITTER KEMALA

27 Pak @ganjarpranowo niki jalan grompol-jambangan (jln provinsi perbatasan 

sragen-kranganyar) bnyk jeglongan . Sudah bnyk korban #kemalajateng

23-Jan-18 Ruas kab Sragen njih; ruas provinsi di karanganyat-batujamus-sragen; 

kami kootdinasikan dg dpu kab sragen ya

KAB. SRAGEN TWITTER KEMALA

28 Keluhan Rakyat di group FB, mhn, yuk direspon @ganjarpranowo 

@kominfo_jtg @MirnaAnnisa01 @KontroversiT7 @pbh_jakerham

24-Jan-18 siap Den: kami cek di instagram, FB, tweeter, dll DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

29 Kpn prbaikn jmbtan rajegwesi kc.pagerbrang tegal. Sdh brthn2 dbiarkn bgini 

pak @KemenPU @dpubmckjateng @ganjarpranowo @humasjateng

24-Jan-18 Siap Den; kami koordinasikan dengan DPU Kab Tegal untuk masuk 

penanganan

KAB. TEGAL TWITTER KEMALA

30 Dear ibu @idza_priyanti lan bapak @ganjarpranowo mohon perhatiannya 

bu...pak... Lokasi Desa Cilibur,kec paguyangan, Brebes. Maturnuwun Kejadian 

kemarin malam 23jan 18

24-Jan-18 Laporkan ke DPU @pemkab_brebes dan @bpbd_kabbrebes ya... 

segera ada penanganan dan programkan perbaikannya

KAB. BREBES TWITTER KEMALA
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31 Selamat pagi pak @ganjarpranowo, sudah 3 hari aspal berlubang semakin 

lebar, lokasi : Jalan Yogya-Magelang KM.11 (Palbapang, Mungkid) 

#JatengGayeng #kemalajateng @infoMGL @humasjateng @humaskabmgl

24-Jan-18 SIAP DEN; kami koordinasikan dg @bbpjn7 untuk segera perbaikannya KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

32 Kondisi  jalan Raya pantura Tegal Pemalang di desa Demangharjo barat 

(Pantura KM 16) gelap tanpa lampu penerangan karena lampu jalan tidak 

berfungsi kaya ada yg merusak mohon untuk dinas terkait segera bertidak. By 

+62 823-2601-87xx #KemalaJateng cc: @ganjarpranowo

24-Jan-18 Siap Den; kami koordinasikan dg @perhubunganjtg dan 

@kemenhub151 @hubdat151 untuk segera ada TL perbaikannya

KEMENTERIAN 

PERHUBUNGAN

TWITTER KEMALA

33 pak @ganjarpranowo Bnyak lobang pak... Matur nuwun Jalan dr drajitan 

sampai musuk boyolali

24-Jan-18 Kami teruskan ke @pemkab_boyolali dan DPUPR Boyolali untuk segera 

diperbaiki dan masukkan ke prioritas penanganan

KAB. BOYOLALI TWITTER KEMALA

34 Bukan hanya muntilan - palbapang. Dari blondo - armada pun juga banyak 

lubang. @ganjarpranowo

24-Jan-18 Siap Den, segera kami TL; monggo @bbpjn7 KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

35 @ganjarpranowo @IniMagelangKu Beberapa lubang di jalan Muntilan-

Magelang sebelum simpang Palbapang. Masih ada beberapa lubang lain di 

sekitaran jalan Muntilan-Magelang.

24-Jan-18 Siap Den; tim dari @KemenPU sedang menyisir lubangnya..monggo 

@bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

36 Cc #kemalajateng #LaporHendi nggak tahu, ini kewenangan siapa. Minta 

tolong aja pak @hendrarprihadi @ganjarpranowo sudah banyak korbannya.

24-Jan-18 Siap Den; masuk ruas jalan nasional kewenangan @bbpjn7 ...sudah 

dilakukan penambalan dan menunggu proses lelang untuk penanganan

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

37 Jalan provinsi yang berada di kec. Randublatung, Blora sudah banyak yang 

berlubang. mohon untuk diperbaiki @dpusdatarujtg #KemalaJateng

24-Jan-18 Siap Den; tim tambal luBang segera TL DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

38 @dpubmckjateng jalan gentan-baki kec baki sukoharjo dan jalan baki-

tanjunganom wil kec baki & grogol kab sukoharjo rusak/berlubang sdh 

berbulan2, mohon perbaikan segera. Berbahaya utk pengguna #kemalajateng

24-Jan-18 Masuk ruas jln kab sukoharjo dan klaten; kami koordinasikan untuk 

segera ada penambalan monggo @sukoharjo_kab @DPUPRKlaten

KABUPATEN TWITTER KEMALA

39 @infoMGL Jalan berlubang semakin banyak. Penggal jln Muntilan Tempel 

@ganjarpranowo #kemalajateng

26-Jan-18 Siap TL Den;perbaikannya kami koordinasikan dg DPU pemkab 

Magelang njih

KAB. MAGELANG TWITTER KEMALA

40 Jalan arteri dekat gedung marabunta dan pos pelabuhan...mohon jalan aspal 

yg sudah berlubang bisa diperhatikan dan segera dibetulkan..kondisi jalan 

berlubang dalam sering menimbulkan kemacetan @perhubunganjtg 

@dpubmckjateng #KemalaJateng #JatengGayeng #TWPN

26-Jan-18 Sudah silakukan penambalan dari satker metropolitan KemenPUPR 

sambil menunggu proses lelang penanganan permanen

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

41 @ganjarpranowo pak nuwun curhat... pengaspalan baru 1 bulan kok sudah 

rusak, banyak lobang dan sering terjadi kecelakaan di malam hari (lintas 

kajoran-kaliangkrik) magelang. matur nuwun

26-Jan-18 Ruas jalan kabupaten ya? Perlu ada pemeriksaan teknik dr intsitusi 

teknis yg independen dan pastinya masih dlm tangugan p.jas

KABUPATEN TWITTER KEMALA
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42 @ganjarpranowo Mohon ijin pak ganjar ini jl. Raya Kr. Rayung - Sedadi 

tepatnya di desa Pulomangin kapan di perbaiki, kasian anak sekolah yang 

berangkat kalo musim hujan seperti ini.

26-Jan-18 Siap Den; kami koordinasikan dg pemkab untuk masuk prioritas 

penanganan

KAB. GROBOGAN TWITTER KEMALA

43 #KemalaJateng Kondisi Jl. Desa Jatirejo .Kec.Ngampel .Kab.Kendal..Rusak 

parah karena aktifitas Galian C untuk pembangunan jalan Tol..

26-Jan-18 Diap Den;secata prinsip pihak pelaksana TOL bertanggungjawab untuk 

perbaikannya;kami koordinasikan dg pemkab juga untuk Kembalikan 

jalan seperti semula

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

44 Pak mohon jalan raya wonogiri - pacitan baturetno diperbaiki pak demi 

kenyamanan dan keselamatan berkendara kami. Terimakasih pak mohon 

direspon @ganjarpranowo

26-Jan-18 Siap Den; secara berangsur dilakukan perbaikan dan peningkatan;hati 

hati saat melintas

DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

45 @dpubmckjateng #kemalajateng Diatas jembatan kali Blongkeng, Muntilan, 

Magelang. Yg arah Magelang, atau yg selatan. Ada beberapa lubang. Mungkin 

bisa dicek lapangan. Bagi r2 sangat membahayakan. Terlebih malam hari.

26-Jan-18 Siap Den; saat sekarang tim sedang melakukan perbaikan scr menerus 

di ruas tsb smg sgr selesai

DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

46 Warga inisiatif bikin jembatan dr Bambu, semiga segera di perbaiki jembatan 

yg ambruknya. #kemalajateng #inibumiayu #bumiayu #jatenggayeng

26-Jan-18 Siap Den;usulkan melalui Bappeda kab Brebes untuk memasukkan 

prioritas penanganan

KAB. BREBES TWITTER KEMALA

47 Lapor pak ada jalan berlubang di Gentan, Baki, Sukoharjo. lokasinya dekat TK 

Desa Gentan Pondok Baru Permai

26-Jan-18 Siap Den; kami koordinasikan dg DPU kab Skharjo; ruas tsb masuk 

kewenangan pemkab

KAB. SUKOHARJO TWITTER KEMALA

48 @ganjarpranowo @KemenPU @MbakYuniBupati Mohon penangananya 

untuk jalan Raya Solo-Sragen. Banyak jalan yang berlubang, Sangat 

membahayakan keselamatan pengendara, jangan sampai menambah banyak 

korban Laka Lantas, Terimakasih

31-Jan-18 Siap Den;ruas tsb sdh teridentifikasi u/ penanganannya tambal lubang 

disegerakan selesai sambil menunggu kontrak efektifnya;monggo 

@bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

49 Pak @ganjarpranowo wisata ke jateng itu menyenangkan kalau lewat jalur 

selatan. Mohon jalan2 berlubang di jln daendels diperbaiki pak. Thanks

31-Jan-18 Siap Den: ruas tsb sdh dalam proses kontrak di KemenPUPR(bbpjn VII) 

dan saat skrng ditangani penambalannya @bbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

50 Jalnas Kartini (zaeni ngidul) yen bengi tambah rame PKL kanan kiri, supoyo 

apik enak disawang tlg ditertibke satu sisi. Ngetan & Ngulon Zaeni jga, 

sakdurunge + mnjamur.. suwun @bupati_rbg @HumasRembang 

@satpolpp_jateng #kemalajateng

31-Jan-18 Siap Den; kami koordinasikan untuk penertibannya monggo 

@satpolpp_jateng

KAB. REMBANG TWITTER KEMALA

51 @ganjarpranowo @PemkabPemalang Kapan jalan kami diperbaiki pak? Apa 1 

korban 1 hari belum cukup untuk membuka mata bapak2 sekalian? Pak Kades 

berkata sudah sering kali melapor ke pemkab tp ttp NOL HASILNYA pak. Posisi 

jalan raya desa Pendowo, Bodeh, Kab Pemalang.

31-Jan-18 Monggo diusulkan melalui rembug warga ke Bappeda kab Pemalang u/ 

penanganannya; koord dg perangkat untuk lapor ke dpu sgr perbaikan

KAB. PEMALANG TWITTER KEMALA


