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1 Belum menyerah. Akses jalan menuju desa Sokoagung, kec. Bagelen, kab. 

Purworejo CC Pak @ganjarpranowo @humasjateng #kemalajateng

01-Mar-18 Coba diusulkan melalui musrembang desa ke bappeda Kabupaten 

@PemdaPurworejo untuk masuk prioritas penanganan atau 

optimalkan dana desa yg ada

KAB. PURWOREJO TWITTER KEMALA

2 @ganjarpranowo tolong donk ke pemalang pak jalan desa dan jln pantura 

pada bolong2 terutama di pantura sekitar petarukan 

02-Mar-18 Maturnuwun infonya; untuk jalan pantura saat ini dilaksanakan 

perbaikan @bbpjn7 ; monggo untuk jalan desa, optimalkan dana desa 

atau usulkan ke @bappedapemalang untuk diprioritaskan 

#JatengGayeng #jatengwow

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

3 @ganjarpranowo jalan yg berlobang makan korban lagi  (Sekitar Kudus) 02-Mar-18 Turut berduka; Ruas jalan Nasional, saat ini sedang ditangani 

sementara/ditambal; sesegera kami tangani permanen @Info_BBPJN7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

4 Mohon maaf pak @ganjarpranowo , jalan di daerah Ngabean, Boja sudah 

banyak yang berlubang, kalau hujan deras, jalan yg rusak tidak terlihat .. 

mohon untuk tanggapannya pak .. Terima kasih

05-Mar-18 Masuk ruas kab; kami koordinasikan dengan @DPUPR_KENDAL dan 

@PemkabKendal

KAB. KENDAL TWITTER KEMALA

5 Pak@ganjarpranowo yth Begini penampakan jembatan gantung desa 

rawajaya kec bantarsari kab. Cilacap yg pernah bapak survey beberapa waktu 

yg lalu. Sangat miris kondisinya Mohon janjinya di tepati nggih pak ke warga 

rawajaya, nuwun.

05-Mar-18 Kami cek di @infobbpjn7 sdh masuk usulan; kami lacak di dirjen BM 

@KemenPU ya

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

6 @dpubmckjateng @binamarga_clp Mhn diprbaikin jl kesugihan-menganti 

atau jln kemerdekan brat kesugihan cilacap yg jln nya rusak

05-Mar-18 Siap Den; kami segerakan lakukan perbaikan @bptj_cilacap DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

7 Yha terus ini dah 2 hari, dr pihak terkait ngga ada TL? Selain merugikan 

masyarakat yg lewat dan sekitarnya, jg rugi waktu pak. Pripun pak Bup 

@pakjunaedi @DpuPemalang @waskita_karya ? #KemalaJateng

06-Mar-18 Ruas tsb masuk jln Kab @dpupml; kami koordinasikan dg 

@waskitakarya @bpjt untuk perbaikan segera

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

8 Pak @ganjarpranowo, sy mau melaporkan. jalan dr ajb ke pwt tolong di tinjau 

ulang. Masa baru di tambal sudah pda berlobang/bergelombang lagi saja. 

Kualitas aspal kyanya asli aspal yah pak. 👍 👍 @BPPD_JATENG taat pajak 

duit di embat.

06-Mar-18 Siap Den; memang menambal saat hujan mempunyai risiko tidak awet; 

kami kerjakan ulang dari @bbpjn7 @infobbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

9 Pak di *dukuh cilibur sampai balai desa raga tunjung* jalannya rusak ,ibarat 

kalo orang hamil bisa lahir di jalan tolong ya pak bila terpilih jadi gubernur dan 

doa kami mudah2 jadi gubernur lagi amien@ganjarpranowo

06-Mar-18 Monggo usulkan melalui Bappeda kabupaten untuk masuk prioritas 

penganggaran sehingga terdata dan terealisasi dengan baik

KABUPATEN TWITTER KEMALA
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10 nuwun pak jln penghubung prov. rusak paaakkkkkk, tolong diaspal paaakkkkkk 

@dpubmckjateng @binamargawsb @bptj_magelang @ganjarpranowo

06-Mar-18 Siap Den; ruas jalan mana njih? kalau ruas kabupaten akan Kami 

koordinasikan dengan dpu kabupaten

KAB. WONOSOBO TWITTER KEMALA

11 @CNNIndonesia @tribunjateng @ganjarpranowo Inilah Jalan Yang Sudah 5 

Tahun Lebih Menjadi Korban Politik,Ketika Paslon Yang Diunggulkan Tidak Jadi 

Maka Jalan Tidak Di Perbaiki Dan Begitu Seterusnya,Lokasi Dusun Tungkeb 

Desa Purbasari Kec.Karangjambu Kab.Purbalingga Jawa Tengah.

06-Mar-18 Cobalah diusulkan melalui mekanisme musrenbang kab; kami yakin 

pasti ada solusi dari @bappedapbg @BM_DPUPR_Pbg

KAB. 

PURBALINGGA

TWITTER KEMALA

12 G perlu diaspal semua...tp tolong itu ditambal kasihan pemotor JD korban 

trjatuh @dpubmckjateng (jln raya pesalakan pegongsoran) pemalang

07-Mar-18 Masuk Ruas Kab Njih?apa akibat aktifitas pembangunan jalan TOL? 

Kami koordinasikan dengan @bappedapemalang dan pelaksana jalan 

tol @waskita_karya

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

13 @ganjarpranowo jalan daerah ini terlantar dampak proyek tol Brebes-

Pemalang. Bagaimana respon bapak?

07-Mar-18 Siap Den; sudah dirapatkan bersama; penyelenggara tol tetap 

bertanggungjawab melaksanakan perbaikannya @waskita_karya

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

14 Kuta , Kec.Belik,Kab. Pemalang @dpubmckjateng ratusan jalan berlubang 

sepanjang Kec Belik-Kec Watukumpul.

07-Mar-18  Ruas Kabupaten; kami koordinasikan ya @bappedapemalang KAB. PEMALANG TWITTER KEMALA

15 Pak @ganjarpranowo sugeng enjang laporan ini jlan arah ke candi borobudur 

sudah banyak makan korban pengendara motor.. Masa jalur wisata 

internasional jalanya berlubang dan membahayakan pengguna jalan.. Nuwun 

pak @ganjarpranowo

09-Mar-18 Kami segera cek kondisi dan lakukan perbaikan DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

16 Selamat pagi warga clcp @TattoSPamuji @binamarga_clp ini jalan kampung 

saya dari tahun 2008 sampe saat ini blm pernah ada perubahan,tolong dong 

di perhatikan saya juga butuh jalan layak @ganjarpranowo

09-Mar-18 Coba koordinasikan dengan perangkat desa untuk memanfaatkan dana 

desa atau usulkan perbaikannya ke bappeda kab cilacap shg masuk 

perencanaan programnya @humaspemcilacap @infocilacap

KAB. CILACAP TWITTER KEMALA

17 Monggo pak @ganjarpranowo , tinjau lokasi tersebut. Kasihan warganya. 09-Mar-18 Coba laporkan ke APIP/Inspektorat kabupaten dengan jelas sehingga 

bisa segera ada Tindak Lanjuti

KABUPATEN TWITTER KEMALA

18 Bapak @ganjarpranowo @dpubmckjateng , itu daerah Baki jalan 

berlubangnya semakin parah...saya konfirm ke DPU Sukoharjo cuma bisa 

lewat email, pripun nggih??

09-Mar-18 Kami ikut koordinasikan dengan @sukoharjo_kab supaya segera ada 

Tindak Lanjut

KAAB. 

SUKOHARJO

TWITTER KEMALA

19 Selamat pagi bapak @ganjarpranowo Al hamdulilah sanget bapak saget 

meluangkan waktu unt singgah di desa kami dan tilik jalan kami.

09-Mar-18 Ruas desa/kabupaten; coba koordinasikan dengan perangkat desa 

terkait dana desanya; atau usulkan melalui musrenbang shg masuk 

dalam program bappeda

KABUPATEN TWITTER KEMALA

20 @ganjarpranowo @ganjarpranowo pak ini salah satu akses jalan utama 

masyarakat desa Alastuwo ke kota karanganyar yg putus karena hujan pada 

12 Maret 2018 pukul 2 dini hari. Mohon segera dilakukan perbaikan ya pak 

Lokasi: Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten karanganyar

13-Mar-18 Sudah dalam koordinasi @karanganyarkab ; segera dilakukan 

penanganannya @BPBD_Kra @binamargakra #JatengGayeng

KAB. 

KARANGANYAR

TWITTER KEMALA
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21 @ganjarpranowo pimen kie pak gubernur,, parah bgd sudah 1 tahun sperti ini.. 13-Mar-18 Mohon info lanjutan; ruas mana njih? KABUPATEN TWITTER KEMALA

22 Pak jalan sebagian jalan menuju tempat wisata #PantaiNgebum #Kaliwungu 

#Kendal remuk redam, mohon perbaikannya pak/bu biar tambah rame yg 

datang kalau mulus jalannya. @PemkabKendal @KemenPU @provjateng 

@MirnaAnnisa01 @KemalaJateng #kemalajateng

13-Mar-18 Siap Den; kami koordinasikan ke @DPUPR_KENDAL dan Dinas 

Pariwisata dan Budaya Kab. Kendal untuk penanganannya

KAB. KENDAL TWITTER KEMALA

23 @ganjarpranowo ndoro mohon di bantu . tembusan ke yg terkait. pengerjaan 

jalan tersono-limpung rusak parah. membahayakan pengendara motor.

13-Mar-18 Siap Den: jalan kabupaten Batang njih? Kami koordinasikan dengan 

@batangkabgoid dan coba diusulkan melalui @bappeda_batang untuk 

masuk prioritas

KAB. BATANG TWITTER KEMALA

24 Masih tentang akses jalan Cening -Biting Kab. Kendal #sabarpakguru 

#sdcening01 #smp4singorojo Teruntuk Pak @ganjarpranowo @GanjarYasin , 

@MirnaAnnisa01 , dan @jokowi

13-Mar-18 Siap Den; kami teruskan ke @DPUPR_KENDAL dan @BappedaKendal KAB.KENDAL TWITTER KEMALA

25 Bagus juga Ini Inovasinya #solutif perbaikan jalan dgan Aspal Karet, apbila 

lebih baik kualitasnya semoga bisa diterapkan di Jateng #Pantura 

#JalanProtokol cc: @KemenPU @ppk21smg @perhubunganjtg 

@Info_BinaMarga @provjateng @ganjarpranowo #kemalajateng

20-Mar-18 Siap Den; @dpubmckjateng Jateng sudah mencoba inovasi aspal buton 

dan aspal limbah plastik sudah kami uji coba di UNS; kami terbuka 

untuk inovasi silakan hubungi @dpubmckjateng

DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

26 Part 1 :Kondisi Jln Guyangan-Petanahan, alternatif Jln Deandles ke Jogja-Solo 

yg rusak parah.Warga mesti nunggu arus mudik tuk nikmati mulusnya jln, stlh 

2bln lebaran,hancur lg. @provjateng @pemkabKEBUMEN kyk ttp mata. 

@ganjarpranowo @infokebumen #JalanKebumen #KemalaJateng

20-Mar-18 Jalan tersebut sedang kami usulkan pendanaannya dari APBN; monggo 

@infobbpjn7 @bbpjn7 untuk penanganannya

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

27 @ganjarpranowo Pg mas Ganjar, sy warga Bumiayu sangat miris di fly over 

kretek Paguyangan yg baru diresmikan sering terjadi laka lantas, seringnya 

truk bermuatan berat mengalami rem blong, bnyk nyawa melayang sia2, bnyk 

anak yg jadi yatim/piatu, smp kpn hal ini?

21-Mar-18 @KemenPU @poldajateng_ @perhubunganjtg sedang berupaya aktif 

untuk mengurangi resiko kecelakaan; dengan memasang rambu, dan 

pekerjaan fisik lainnya;semoga sgr teratasi, mohon hati2 pada para 

pengguna jalan saat melintas ya

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

28 Jalanan rusak begini ndoro @ganjarpranowo, @ir_achmadhusein , @jokowi . 

Kami tdk minta pemerintah, tp apakah org banyak yg dikorbankan utk 

kepentingan segelintir orang? #JatengGayeng #kemalajateng

21-Mar-18 Ruas mana njih? Mohon info detail sehingga dapat segera kami 

koordinasikan dan TindakLanjuti

KABUPATEN TWITTER KEMALA

29 @ganjarpranowo assalamualaikum pak saya mahasiswa mau minta tolong 

info proyek infrastruktur sipil di wilayah Jateng pak kalau ada. Buat magang 

pkl. Maturnuwun

21-Mar-18 Buka saja web site masing masing dinas dan KementrianPUPR atau 

datang langsung ke kantornya

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

30 Dimana ini ? Masih di kecamatan wonosobo.. bukan di pelosok desa 

#wonosobo @ganjarpranowo @wonosobomuda @humasjateng

21-Mar-18 Kami cek ya; apa ruas Prov/kab/desa? @binamargawsb 

@BupatiWsbTweet @Kab_Wonosobo

KAB. WONOSOBO TWITTER KEMALA
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31 Trotoar kanan dan kiri gerbang SDN GAJAH 2 Demak di jl.Raya demak-Kudus 

berlobang.sengaja ditutup rumput supaya besi tdk diambil orang dan anak2 

tdk terperosok.mohon perhatian serta penjelasan kami harus mengadu 

kemana?suwun @ganjarpranowo @dpusdatarujtg @HumasDemak

21-Mar-18 Siap Den; kami koordinasikan dengan @PemkabDemak 

@HumasDemak dan @PpkDmk jalan Nasionalnya

KAB. DEMAK TWITTER KEMALA

32 Itu jln berlubang awet msh blm dtambal (slarang pesalakan pegongsoran 

paduraksa Pemalang) adminnya pasti tahu daerah situ @dpubmckjateng

23-Mar-18 Itu masuk ruas jln prov Paduraksa (Pml)  - Randudongkal yg terdampak 

Tol,sesuai Mou akan diperbaiki sesuai semula;Twetter dari warga sdh 

dijawab namun sampai hari ini blm terlihat ada kegiatan dari 

@waskita_karya

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

33 @jokowi @ganjarpranowo @DPRDKbm Assalamualaikum, jalur selatan 

khususnya di daerah mirit (kbm) sampai perbatasan purworejo sudah semakin 

parah. Saya sudah meletakkan bukti foto dll namun blm ada jawaban. Apakah 

ini yg disebut jeritan kami tak bersuara?

27-Mar-18 Kami sedang berusaha mendapatkan respon pendanaan dari 

@KemenPU ;sabar njih, kami akan dorong lagi untuk percepatan 

perbaikannya @bbpjn7 @infobbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

34 Lo ini kok dibuat begini...gimana jalur sepeda motor bisa lewat..kalau ada 

matrial begini.. (Lokasi bawah jembatan tol kaligawe km 3+350) @infobbpjn7 

@dpubmckjateng @pu_kotasemarang @ganjarpranowo @hendrarprihadi

27-Mar-18 Monggo diselesaikan njih; koordinasikan dengan aparat setempat 

untuk penertiban

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA


