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1 @dputr_pati jalan depan RSUD Soewondo, bergelombang parah sehabis ada 

proyek pembangunan gedung baru. Tolong dong dikomunikasikan sama pihak 

rumah sakit. Setiap mau balik ke rumah, alias arah Tayu, lewat situ rasanya 

nggak nyaman. Lagipula malu dong, jalan raya kok begitu.

01-Sep-18 Kalau jalan Provinsi memang penyelengggara jalan dari 

@dpubmckjateng ; segera kami TL, monggo @bptbmwilpati

DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

2 Jln Randudongkal sdh mulus...hanya dijln Budi Utomo Deket SMPN 1 yg rusak 

dan berlubang #cek mawon @dpubmckjateng ..info

01-Sep-18 Siap Den, kami cek @Bptjwilpkl njih DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

3 @dpubmckjateng maaf memberi informasi di jalan semarang-demak di depan 

POM Bensin Dukun ada pohon besar mati,kering dan rapuh mohon pak 

tebang sangat membahayakan

02-Sep-18 Siap Den kami Srgera TL @bbpjn7 @PpkDmk monggo KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

4 @KemenDesa @SatgasDanaDesa @pendampingdesa_ @ganjarpranowo 

@jokowi @EkoSandjojo sy mau tanya dana desa terakhir trun kapan ya? 

dikampung sya ada pembangunan jalan tp tiap warga di pungut 15 ribu 

tpatnya di desa kemiriombo . kecamatan. kaliwiro. kabupaten. wonosobo. 

jawa tengah.

03-Sep-18 Monggo dikomunikasikan dg @bappedawonosobo shg lebih akurat 

datanya

KAB. WONOSOBO TWITTER KEMALA

5 Josss pak @ganjarpranowo https://youtu.be/dSHgO5K52mU  lanjutken.... 

#Grobogan masih banyak jalan berlubang...

03-Sep-18 Dukung #jalancantik dan #JalanTanpa Lubang njih; laporkan kondisi 

jalan di sekitarmu, kami siap mengkomunikasikan

DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

6 pak @ganjarpranowo usul saja, kalau bisa pengerjaan gorong"/got jalan pake 

box culvert dong, biar lebih cepat dan efisien dan mengurangi resiko korupsi. 

perjalanan dari sukoharjo hingga kendal kok jarang pake box culvert, kecuali 

pengerjaan TOL. 

03-Sep-18 Sudah dimulai Den di jalan nasional @bbpjn7 dan jalan provinsi 

@dpubmckjateng ;monggo bantu sosialisi ke pemkab/kota njih

DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

7 @ganjarpranowo mohon perhatiannya pak gub,lokasi jembatan bonjok 

borobudur MAGELANG. Sudah lama sekali tidak ada perbaikan sangat 

berbahaya bagi pengguna spd motor

03-Sep-18 Ruas Kabupaten; Meteseh-Borobudur perbaikan sdg berlangsung oleh 

DPU Kab mgl; berlanjut semua sd TKP/foto terlampir; cek dan laporkan 

juga yg lain ya Den

KAB. MAGELANG TWITTER KEMALA

8 @ganjarpranowo mohon maaf apabila saya sembrono, pak mohon untuk 

ditinjau jalan provinsi dari kab temanggung untuk arah parakan yang 

melewati kedu, jalan sudah mulai rusak. Dikarenakan kurang adanya respon 

dari pemerintah setempat. Terimakasih

03-Sep-18 K asmi cek sesuai kewenangan penyelenggaraan njih @bptj_magelang 

@binamargawsb

DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

9 @ganjarpranowo niki jembatan nggen kulo pak 03-Sep-18 Ruas dan desa Mana njih Den? Mohon diinfokan jelas njih spy busa sgr 

TL

KABUPATEN TWITTER KEMALA
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10 Keluhan warga masyarkat dukuh gondang desa bungu kec,mayong 

kab,jepara.kurang lebih 10 tahun sampai saat ini blm ada perbaikan jln,,,saya 

sbgai warga sangat mengeluh atas keadaan jln ini,mohon perhatiannya untuk 

pemerintah setempat dg keadaan jln di desa kami,,@ganjarpranowo

03-Sep-18 Maturnuwun infonya; kami segera komunikasikan @jeparakabgoid KAB. JEPARA TWITTER KEMALA

11 Pak @ganjarpranowo , apa ini udah ada rencana pembangunan jalannya? 03-Sep-18 Monggo dikomunikasikan dg pemerintah Kab njih ttg kepastian dan 

tindak lanjutnya

KABUPATEN TWITTER KEMALA

12 Gambaran sedikit jalan juwangi - kemusu pak @ganjarpranowo #kemalajateng 03-Sep-18 Ruas tsb menjadi kewenangan kab Boyolali, kab Grobogan dan 

Perhutani; monggo untuk pemeliharaannya @InfoBYL 

@binamarga_grob @PerumPerhutani mencari solusi terbaiknya

KABUPATEN TWITTER KEMALA

13 @ganjarpranowo pak Ganjar mau tanya saya lewat jembatan buyaran kyke 

bagus2 aja kok ada perbaikan apa yg rusak ya?

04-Sep-18 Pantura Timur-Demak ya Den?jbt. Kaligondang? ada perbaikan 

monggo lebih spesifik diinfokan @infobbpjn7

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

14 @ganjarpranowo : selamat malam bapak.... Mau usul jalan ruas Sruwen - 

Karanggede kab.semarang & kab. Boyolali pembangunannya masih kurang 

sekitar 4km. Pembangunan thn 2017 sepanjang 12km matur nuwun selesai dg 

yg diharapkan masyarakat

04-Sep-18 Siap Den; ruas tsb mrpk jalan provinsi dg kondisi baik yg menjadi akses 

Tol, kami usulkan untuk ditingkatkan juga, tunggu prioritas njih 

@bptjwilsmg

DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

15 Kok mendadak Rame to iki nang Info 4kota. Jane aku bosen leh mosting ming 

ratau ono tanggepan, ning risi do takoni wae ro masyarakat sekitar omah seng 

do sambat dalane elek kapan ono perbaikan. @cilekgede @ainindewi 

@infoMGL @DPRDKabMagelang @ganjarpranowo

04-Sep-18 Ruas Kabupaten njih den, monggo @bptj_magelang @humaskabmgl 

cek njih

KAB. MAGELANG TWITTER KEMALA

16 pak @dpubmckjateng ini kondisi di ruas jalan gunung tugel simo-sambi 

boyolali. cc pak @ganjarpranowo

04-Sep-18 Njih Den, ruas kab @InfoBYL coba kami koorfinasikan penangannnya 

dg DPUPR Boyolali njih

KAB. BOYOLALI TWITTER KEMALA

17 Kampung kami kl hujan pasti tergenang pak @ganjarpranowo mohon 

bantuannya dr pemda Jateng

04-Sep-18 Desa mana njih Den?sdh diusulkan ke Pemerintah Daerah blm? Atau 

kalau ada dana desa, bisa ditangani dg swadaya masyarakat

KABUPATEN TWITTER

18 Sejak Sabtu - kemarin jalan seputaran Bumiayu - Purwokerto; Mohon kualitas 

betonan saluran sekunder dan tertier diawasi dgn baik; Saya agak kawatir 

kurang mampu tahan longsor, debit air tanah yang berlebih; Matur suwun 

dan semoga Allah swt meridhoi;

04-Sep-18 Sudah ada Den, coba dipirsani ada Papan nama kegiatan setiap ada 

kegiatan

DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER

19 Pak @ganjarpranowo , @KemenPU Jln Semarang - Purwodadi - Blora sebagai 

Jalur tengah yg dijadikan alternatif angkutan brng dr Jawa Timur sdh saatnya 

di lebarkan krn volume kendaraan yg sudah meningkat signifikan. Mohon 

Perhatiannya.

05-Sep-18 Lebar sdh 7 M, kami usulkan status menjadi jalan nasional @infobbpjn7 KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER
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20 Pak @ganjarpranowo bertahun tahun jalan utama ini rusak parah, walaupun 

ini faerah pinggiran tetapi banyak warga yang harus susah payah melalui jalan 

ini, mohon pencerahanya pak . Lokasi : Desa kedungboto Kec. Limbangan Kab. 

Limbangan

06-Sep-18 Ini ruas Kab apa poris Desa njih?ada dana desa tdk? Coba diusulkan 

kembali ke @DPUPR_KENDAL @Kendal shg ada pemeliharaan dan 

penanganan lanjutan

KAB. KENDAL TWITTER KEMALA

21 Pak @ganjarpranowo monggo direspon, leres mboten kahanan meniko... 

Luwih percoyo keluhan warga nopo laporane bupati, camat, lurah & aparat 

terkait?

06-Sep-18 Ruas Kab/poros kecamatan, adalah kewenangan Kab sesuai SK; 

monggo diusulkan dg dana desa atau yg lain ke Bappeda Kendal dan 

@DPUPR_KENDAL

KAB. KENDAL TWITTER KEMALA

22 Pak @ganjarpranowo dan bu @idza_priyanti jembatan ini kapan mau 

diperbaiki. Lokasi Kalierang, Bumiayu, Brebes. #kemalajateng #JatengGayeng 

#brebessejenkaroliyane

06-Sep-18 Penanganan oleh @pemkab_brebes melalui DPUPR, coba kami 

koordinasikan dan infokan njih

KAB. BREBES TWITTER KEMALA

23 Pak @ganjarpranowo mohon ditindak lanjuti. Ruas jalan provinsi Magelang - 

Jogja. Maturnuwun

06-Sep-18 Monggo @bptj_magelang @skpdtpjateng @ppks02PSBY untuk TL 

segera dan laporannya

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

24 Pak tolong jalan di daerah kedu dan lainnya yang membutuhkan perbaikan 

tolong ditingkatkan lagi pak dikarenakan masih banyak yang berlubang dan 

kurang layak dilewati dan berbahaya bila sudah menjelang petang, 

Terimakasih pak @ganjarpranowo

06-Sep-18 Coba lebih spesifik ruas jalan mana njih biar tepat penanganannya 

@bptj_magelang @binamargawsb @infoDISHUB

DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

25 Selamat siang pak @ganjarpranowo ... Mohon segera dibantu mengenai 

keluhan warga masyarakat desa berikut ini ya pak, terima kasih.... 

https://m.facebook.com/groups/503035803153829?view=permalink&id=818

125264978213 …

06-Sep-18 Cek ya den, apa ada dana desa? Dan laporkan ke @BappedaKendal shg 

masuk program prioritas

KAB. KENDAL TWITTER KEMALA

26 Pak minta mohon dengan ketulusan hati bapak berkenan memberikan 

bantuan untuk pembenahan jalan di desa kami ( Desa Jemowo, Kec.Musuk, 

Kab.Boyolali) @jokowi @ganjarpranowo @SenoSamudro @Info_Boyolali 

@Boyolali_senyum

06-Sep-18 Ruas kabuoaten njih Den?coba kami koordinasikan @AreaBoyolali 

mohon bantuan @bpbdboyolali untuk menyampaikan ke DpuprByl

KAB. BOYOLALI TWITTER KEMALA

27 up gan,,niki jawaban tahun kemarin,,colek @jarot_pusing @bptj_magelang 

@dpubmckjateng monggo ,,,

06-Sep-18 Njih Den, penangana jala sesuai kewenangannya;tapi pendanaan bisa 

dari Dana Desa, apbd Kab/prov bahkan apbn;Monggo diusulkan saja 

melalui Bappeda Kab untuk masuk prioritas penanganannya

KAB. MAGELANG TWITTER

28 @ganjarpranowo Assalamualaikum Pak Ganjar. Saya Hanya Ingin Mengasih 

Tau Tentang Keadaan Jalan Yang Mau ke Desa Saya , Desa Dk.Wadas 

Gumantung Kec.Tonjong, kab.Brebes. Jembatan Yang Menghubungkan Desa 

kami Ke Desa Gardu Jembatanya PATAH

07-Sep-18 Njih Den, kami koordinasikan dg @pemkab_brebes melalui DPUPR dan 

BPBD njih

KAB. BREBES TWITTER KEMALA

29 Pak @ganjarpranowo @KemenPU tolong ditindak lanjuti pak 07-Sep-18 Siap Den, kami cek di TKP dan koordinasikan dg @DpuKebumen KAB. KEBUMEN TWITTER KEMALA
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30 Bapak @ganjarpranowo yg terhormat.. sy warga di desa Panimbang Rt.02 

Rw.01 Desa Mandala Kec. Cimanggu Kab. Cilacap..Jawa tengah. juga seorang 

anggota pemuda masjid. Pak sy mewakili pemuda desa kami.. ingin 

menyampaikan uneg2: Jalan kampung kami tdk diperhatikan pemkab. cilacap

07-Sep-18 Coba Den, apa ada dana desa?kalau ada dioptimalkan untuk pemb 

infrastrukur tsb; kalau belum masuk, diusulkan melalui rembug warga 

ke @binamarga_clp dan Bappeda Kab untuk masuk prioritas

KAB. CILACAP TWITTER KEMALA

31 desaku jare kota kok jalan koyo ngene pak sukoharjo makmur ,desa krenen 

kel kriwen kec sukoharjo kab sukoharjo @ganjarpranowo ,@sukoharjo_kab 

@DPPKAD_SKH @jokowi @dpubmckjateng tolong pemerataan 

pembangunanya ya pak

08-Sep-18 Masuk jalan desa njih Den?apa ada dana desa?kalau tidak ada coba 

usulkan melalui @dpuprsukoharjo dan Bappeda shg masuk prioritas 

penanganan

KAB. SUKOHARJO TWITTER

32 apa di benarkan pembangunan jalan desa warga di pungut biaya 15 ribu... 

warga mnanyakan untuk apa pungutan 15 rb / KK @jokowi @ganjarpranowo 

@EkoSandjojo @taufikmadjid71 @fachrilabalado @NursaidM @tppindonesia 

@KN_P3MD @pendampingdesa @SatgasDanaDesa @KemenDesa 

@KN_P3MD

09-Sep-18 Coba dikomunikasikan dg baik Den, untuk apa? Kalau untuk 

syukuran/makan2 bareng bisa juga, shg ada solusi kebersamaan

KABUPATEN TWITTER

33 Semoga kedepan membangun infrastruktur lebih mengutamakan kwalitas 

Sehingga lebih tahan terhadap erupsi alam Yang sering membuat rusak jalan : 

1 activitas manusia 2 peristiwa alam Semoga kedepan setiap bangun 

jalan,sudah di selesaikan talup dan saluran air, agar awet jalanya

09-Sep-18 Siap Den, musuh bersama jeawetan jalan adalah ODOL (over dimensi 

dan over load); kita kawal pembangunan dan pemeliharaan bersama 

untuk kualitas terbaik

DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER

34 Jalan nasional kewenangan siapa ya Pak? Mohon bisa diperbaiki (diratakan) 

untuk wilayah Kebumen

09-Sep-18 Jalan nasional di jawa tengah masuk kewenangan @infobbpjn7; Ruas 

mana njih Den?biar lebih spesifik

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER

35 @dpubmckjateng @ganjarpranowo @dputr_pati @satpolpp_jateng ruas jl 

pasar bulumanis-tayu di kec.margoyoso kab.pati, dulu sering banjir, skrg sdh 

dibikin saluran baru d sisi barat jalan, eee malah dibangunin warung diatasnya 

11-Sep-18 Ruas tsb masuk jalan kabupaten, kami koordinasikan @dputr_pati 

@pati

KAB. PATI TWITTER

36 @dputr_pati dan @dpubmckjateng mohon bantuannya, jl pantura juwana-

pati tepatnya daerah spbe desa widorokandang Pati untuk lajur kiri spda 

motor jln berlubang dan tinggi antra aspal dan cor tidak seimbang, shingga 

sering ada pngendara yg jatuh ktika mlm hari.

12-Sep-18 Siap, kami kangsung cek TKP dan perbaiki, mingho @infobbpjn7 KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

37 @ganjarpranowo pak ganjar,nyuwun sewu pak,,,jalan dinogosari 

boyolali,jawatengah,rusak parah pak,sudah 2 tahun tidak ada perbaikan,dari 

bandara adi sumarmo ke utara sampe kecamatan nogosari,trus dari 

kecamatan nogasari ke timur jurusan kalioso juga rusak parah,mhn diperbaiki

12-Sep-18 Ruas tsb mrpk jalan kabupaten shg kewenangan penyelenggara jalan di 

DPU kab Byl, kami koordinasikan dg DPUPR Byl @InfoBYL

KAB. BOYOLALI TWITTER KEMALA
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38 Pak @ganjarpranowo mohon bantuannya, jalanan masi spt ini dibaliknya ada 

surga tersembunyu pak di ds watu gajah , candirejo, pringapus, ungaran Kl pas 

hujan, kasian anak2 berangkat sekolah

12-Sep-18 Coba diusulkan melalui rembug warga, usulkan bersama2 ke Bappeda 

dan DPUPR kab Semarang

KAB. SEMARANG TWITTER KEMALA

39 @ganjarpranowo pak ganjar mau mengadu laporan masyarakat tentang 

infrastruktur di Dukuh sudo.. Desa tergo.. Kecamatan dawe.. Kabupaten kudus 

kondisi jalan masih rusak apakah dana desa akan melakukan proses 

pengecoran atau perbaikan jalan apa tidak trima kasih mohon pencerahan

12-Sep-18 Coba Den dikomunikasikan dg Pemdes dan kecamatan, bila blm 

terakomodasikan, usulkan melalui bappeda Kab Kudus untuk masuk 

program prioritas kabupaten

KAB. KUDUS TWITTER KEMALA

40 @ganjarpranowo mas Ganjar...gubernur Jateng yang guantenge puol....tolong 

di tengok jalan dari kec.kandangserang kabupaten pekalongan sampe ke desa 

terjauhnya Ds.Klesem kondisi jalan seperti divideo ini tp itu baru yg rada 

gampang makin ke gunung lebih extrim lg.

12-Sep-18 Ada dana desa tdk ya Den? Coba usulkan ke @pekalongankab Bappeda 

Kab untuk masuk skala prioritas penanganannya @SatgasDanaDesa 

@puspindes

KAB. 

PEKALONGAN

TWITTER KEMALA

41 Mau tanya ke pak gubernur @ganjarpranowo ,kok perbaikan jalan raya 

ajibarang-bumiayu yang dicor beton kok setengah2 Mohon disidak pak 

gubernur @ganjarpranowo Terus yang aneh lagi kenapa jalan yang diperbaiki 

dulu didepan minimarket (T) milik anggota dewan saja ?

12-Sep-18 Kami cek njih, ruas jalan nasional @infobbpjn7 KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

42 Pak @ganjarpranowo untuk kondisi lalu lintas di magelang, khususnya 

pertigaan canguk (pertemuan dari jogja, semarang, salatiga). Warga 

mengusulkan adanya flyover, karena setiap hari macetnya sampai 2 kilo dari 

semua arah. Suwun. 

12-Sep-18 Siap Den, kami lakukan studi Kelayakan dan nunggu sekalian realisasi 

Tol ruas Bawen-Yogyakarta @infobbpjn7 @bpjt_info @bptj_magelang

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

43 @ganjarpranowo pak ganjar kpan desa saya dapet bantuan pmbngunan 

jembatan, dusun klampok desa belor kc ngaringan kb grobogan, jmbtanya 

udah gk laya

12-Sep-18 Coba maksinalkan dana Desa njih; koordinasikan dg @puspindes 

setempat; kalau blm masuk program, usulkan melalui Bappeda 

Grobogan dan @binamarga_grob shg masuk prioritas

KAB. GROBOGAN TWITTER KEMALA

44 sudah saatnya Semarang - Purwodadi memiliki Jalan lingkar seperti Kudus, 

Pati, Sala3 pengalaman terjebak macet berjam2 sebelum pasar Karangawen, 

Rel Kereta Ganefo jadi makanan setiap hari..inilah inspirasi kami Pak 

@ganjarpranowo,sedikit masukan saja...Terimakasih Bapak

12-Sep-18 Kami akan membangun FO di Karangawen/Ganefo, saat ini sdng proses 

pembebasan tanah dan joordinasi dg PT.KAI @KAI121;semoga lancar 

shg tahun 2020 bisa terbangun

DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

45 @ganjarpranowo Assalamu'alaikum..Bpk Ganjar pranowo kami sebagai warga 

jawa tengah khusus nya kab pemalang kec ulujami ds Pesantren-Sidomulyo 

untuk saat ini kondisi jalan rusak parah akibat akses keluar masuk truk 

muatan hasil perikanan dan perkebunan nusantara IX Semugih.

12-Sep-18 Siap Den;coba kami koordinasikan, monggo @DPUTR_Pemalang 

@ptpn9 @ditjenbun @DistanbunJateng

KAB. PEMALANG TWITTER KEMALA
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46 Akun Twitter bupati Brebes @idza_priyanti tidak pernah aktive makanya 

susah lapor tentang daerah perbatasan pesisir Utara dukuh limbangan Losari 

Brebes yg puluhan tahun masih becek jalanya klo ujan padahal dia tau kondisi 

jalan disitu karena prnh kesitu cc pak @ganjarpranowo

12-Sep-18 Bisa ke @pemkab_brebes atau langsung membuat surathasil rembug 

warga ke @BappedaBrebes shg masuk dalam usulan kegiatan prioritas 

Den

KAB. BREBES TWITTER KEMALA

47 desaku jare kota kok jalan koyo ngene pak sukoharjo makmur ,desa krenen 

kel kriwen kec sukoharjo kab sukoharjo @ganjarpranowo ,@sukoharjo_kab 

@DPPKAD_SKH @jokowi @dpubmckjateng tolong pemerataan 

pembangunanya ya pak

12-Sep-18 Masuk jalan desa njih Den?apa ada dana desa?kalau tidak ada coba 

usulkan melalui @dpuprsukoharjo dan Bappeda shg masuk prioritas 

penanganan

KAB. SUKOHARJO TWITTER KEMALA

48 Pun dangu mboten enten penanganan den, dsn pule kec.mertoyudan 

kab.magelang @ganjarpranowo

12-Sep-18 itu masuk ruas Desa?coba optimalkan dana Desa atau usulkan ke 

@BappedaKabMagelang @humaskabmgl untuk masuk prioritas 

program

KAB. MAGELANG TWITTER KEMALA

49 @ganjarpranowo Pak tolong dibantu, pengerjaan selokan di depan rumah 

saya sudah 1 bulan lebih belum selesai juga, ini sudah hampir 2 minggu tidak 

dikerjakan lagi. Lokasi di jalan pungkuran dekat kranggan. Suwun nggih pak.

12-Sep-18 Ruas Mana njih Den?mohon spesifik, shg tahu kewenangannya ikut 

siapa?

KOTA SEMARANG TWITTER KEMALA

50 Mohon ijin melaporkan Pak Gub @ganjarpranowo , perihal jembatan darurat 

kec Kismantoro yg amblas oleh muatan truck dan saat ini dalam penanganan 

warga sekitar, krn jln ini jalan Propinsi yg menghubungkan Wonogiri-Pacitan.

12-Sep-18 Kejadian Jumat 7 sept 2018,Truk bermuatan glondong Aren, muatan 

melebihi kapasitas jbt, sdh diberi rambu pembatas muatan, tapi Truck 

tetap melaju;jbt darurat sdh diperbaiki...

DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

51 Om @ganjarpranowo .. Sepertinya perlu dipikirken pembangunan yg paten 

untuk jalur semarang-kudus, sering kali terjadi perbaikan jalan dan jembatan 

yg membuat macet cukup parah..

12-Sep-18 sdh dipikirkan Den, salah satunya pemb Tol dan Tanggul Laut 

Semarang-Demak, sedangkan ruas Pantura bagian Timur sudah cukup 

representatif melayani LL, ada perbaikan jbt dll adalah upaya 

pemenuhan kualitas jalan dan jbt spy layak dan aman;diperhatikan juga 

bgmn meminimalkan ODOL

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

52 @dpubmckjateng untuk dana desa sudah pasti ada tp kan diperuntukan untuk 

perbaikan fasilitas desa jadi klo untuk perbaikan terutama jalan yang sudah 

jadi bagian DPU tidak diperbolehkan. jarak dari kecamatan ke desa terjauh 

sekitar 30km mungkin lebih dan kondisinya sangat tdk aman

12-Sep-18 Maksudnya untuk jalan Desa Den, kalau jalan Kabipaten/prov/nasional 

sesuai kewenangan penyelenggaranya.Tolong dicek status jalanyua njih

KABUPATEN TWITTER KEMALA

53 Mohon di carikan solusi terbaik agar tidak macet berkepanjangan 

menyusahkan rakyat, tiap tahun koq selalu begini.. huuft @ganjarpranowo 

@humasjateng @infobbpjn7 @dpubmckjateng

13-Sep-18 Mohon maaf atas ketidaknyamanannya;kami @infobbpjn7, 

@provjateng dan semua jajaran berupaya untuk meminimalkan 

kemacetan dan mempercepat pembangunannya;taati Rambu dan 

pengaturan LL dari Pihak Kepolisian njih;terima kasih untuk semua 

pihak

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA
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54 Pripun niki Pak @ganjarpranowo... Saya kerja di kudus rumah di semarang... 

Bakal telat terus klo seperti ini...

13-Sep-18 Ambil jalur alternatif. Tolong @perhubunganjtg @dpubmckjateng 

dibantu

Siap Bpk, @infobbpjn7 melalui PPK dan @PolresKudus sdh menyiapkan 

informasi dsn jalur alternatif;monggo pengguna jalan mentaati 

petunjuk yg ada di lapangan

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

55 @dpubmckjateng @bpt_pwd @ganjarpranowo tolong di cek lagi pak,, jalan 

pengecoran wil kunduran-blora,, jalan sdh tdk ada pembatas tengah tpi belum 

dibuka,,pinggir jalan krg 200mtr blm ada batu sdh 2minggu,, suwun

13-Sep-18 Siap Den, kami koordinasikan di lapangan DINAS PU BINA 

MARGA DAN 

CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

56 @ganjarpranowo jeritan hati masyarakat kota CEPU 13-Sep-18 Info dari DPUPR kab Blora;Kalau yg dimaksud depan kantor migas (jl. 

Sorogo), thn ini dg BanKeuProv sdh kontrak tinggal 

pelaksanaannya;sabar dikit njih

KAB. BLORA TWITTER KEMALA

57 Bapak2 Calon pemimpin dan pemimpin yg baik tolong cek dan perhatikan apa 

yg perlu dilakukan di sepanjang jalan Grompol-Jambangan perbatasan Sragen 

dan Karanganyar - Jawa Tengah, kasihan sdh semakin parah dan 

membayakan, cc : Pak Gub. @ganjarpranowo

13-Sep-18 Siap Den, ruas tsb penyelenggaraannya masuk kewenangan 

@sragenkab DPUPR Sragen, kami komunikasikan njih

KAB. SRAGEN

58 Pak kapan jalan DANASRI-PAGUBUGAN diperbaiki ??. Salah satu jalur wisata 

tapi jalannya rusak PARAH dan tidak Layak . Mohon perhatiannya Pak 

@TattoSPamuji 🙏 . Sudah hampir 1thn tdk ada respon dari pemkab cilacap . 

Cc @bptj_cilacap @KemalaJateng #kemalajateng

14-Sep-18 Info dr @binamarga_clp; akan dilaksanakan perbaikan tahun 2019, 

perawatan rutin diupayakan;mohon maaf atas ketidaknyamanannya 

njih

KAB. CILACAP TWITTER KEMALA

59 @ganjarpranowo nwunswu pak gub dari jmn orde bru sampai jmn rvrmsi 

msyrakat klitngah grmbul kranganyar semangat swadaya,lgi bikin jln spnjang 

1100 x 4 mtr,tak ada campr tangan dri phk desa,hrpn bsar msyrkt pda pk 

gubrnur bisa di aspal,mtrswn

14-Sep-18 Kabupaten Karanganyar njih? Monggo @binamargakra 

@karanganyarkab mohon infonya.. mungkin dana desa bisa dipakai 

untuk infrastuktur jalan

KAB. 

KARANGANYAR

TWITTER KEMALA

60 @ganjarpranowo INI WARGAMU BERKELUH MAU DI RESPON GAK? SAYA 

HANYA MENYAMPAIKAN #JokowiVsThanos

14-Sep-18 Maturnuwun infonya Den, kalau jalan desa bisa diupayakan 

menggunakan dana desa, coba koordinasikan dg perangkat desa terkait 

dan @binamarga_clp untuk diusulkan bersama ke Bappeda kab Cilacap 

shg masuk prioritas

KAB. CILACAP TWITTER KEMALA

61 @ganjarpranowo selamat siang pak. Mau tanya kalo untuk pembangunan 

jalan desa itu emang ada batasannya? Soalnya di kampung saya 

pembangunan jalan itu cuma sebatas ujung kampung, diluar itu apabila ada 

kerusakan jalan ditanggung inisiatif warga iuran.

14-Sep-18 Batasannya ya batas desa masing2 Den, jadi pemanfaatan dana desa 

bisa untuk hal2 yg prioritas di desa itu, monggo dirembug warga dg 

perangkat b desanya;kalau masih kurang di tahun berjalan, diusulkan 

ke Bappeda Kab untuk tahun berikutnya

KABUPATEN TWITTER KEMALA
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62 Sudah berbulan2 kami melintasi jalan itu pak @ganjarpranowo . Semoga cpt 

di perbaiki . Matur suwun pak

14-Sep-18 Info dari DPUPR Boyolali ruas musuk-keposong sdh masuk di rencana 

APBD perubahan 2018 senikai 2,3 M;semoga bisa berjalan lancar 

sampai fisik selesai njib

KAB. BOYOLALI TWITTER KEMALA

63 @humasjateng semngat pagi Humas jateng,mhon tinjau Kondisi jln cabak-

nglebur-bleboh kec jiken kab blora,snggat tdk layak dilewati apalagi utk ibu 

hamil lewat sna bs keguguran krn kondisi jln,mhon kiranya pak gub 

@ganjarpranowo Sudi meninjau & memperbaikinya.

18-Sep-18 Masuk Ruas kewenangan @dpupr_blorakab njih? Kami komunikasikan 

untuk penanganannya

KAB. BLORA TWITTER KEMALA

64 Lapor bapak @ganjarpranowo ini jalan Provinsi di Jl.Raya Kudus Pati Km.5 

BERGELOMBANG bs membahayakan kendaraan.. Mohon diperbaiki biar rata 

dan nyaman #SebelumKorbanJatuh Suwun

18-Sep-18 Siap Den, kami koordinasikan dg @infobbpjn7 untuk lanjut 

perbaikannya di jakan nasional tsb

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

65 @ganjarpranowo @KemalaJateng Hanya menyampaikan aspirasi dan posting 

dari salah satu anggota yang ada di MiSS (Media Informasi Semarang dan 

Sekitarnya), pak.

18-Sep-18 Siap Den, memang ruas jalan kabupaten kewenangan pemkab Byl; 

monggo @InfoBYL bisa diinfokan ke DPUPR Boyolali

KAB. BOYOLALI TWITTER KEMALA

66 Ekspedisi jln Bonjokmangir (kab.Banyumas)- Desa pucung (kab.Cilacap) Yg 

halus masuk kab banyumas sedangkan yg berlubang masuk kab cilacap. Liat 

aja fotonya. @ganjarpranowo

18-Sep-18 KAB. CILACAP TWITTER KEMALA

67 @ganjarpranowo Ini foto lokasi makam Syeh Baribin di Kebumen Jawa 

Tengah Th.2015, dan Th.2018 sudah bagus siapa ya yang biayai????????Jalan 

kedaerah inipun sebagai janji Kampanye PILGUB belum di apa apakan?

18-Sep-18 Ruasnya apa njih? Monggo @DpuKebumen mohon TL KAB. KEBUMEN TWITTER KEMALA

68 Masuk musim hujan jembatan/jalan ds Kalierang yg kena longsor masih 

kondisi darurat. Padahal jalan alternatif apabila terjadi kemacetan di jalur 

utama dalam kota Bumiayu. #JatengGayeng @idza_priyanti @dpubmckjateng 

@ganjarpranowo @pemkab_brebes

18-Sep-18 Sdh dalam perencanaan @BappedaBrebes dan pelaksanaan 

@dpuprbrebes sabar njih Den

KAB. BREBES TWITTER

69 Papan Nama Proyek di Bandongan Baru di Pasang Setelah Dipertanyakan 

https://metrotimes.news/breaking-news/papan-nama-proyek-di-bandongan-

baru-di-pasang-setelah-dipertanyakan/ … @dpubmckjateng @dpusdatarujtg 

@KemenPU @GanjarYasin @ganjarpranowo

18-Sep-18 Koordinasikan saja dg Baik saja Den KAB. MAGELANG TWITTER

70 Lapor pak gub @ganjarpranowo ada wisata baru ini. Efek kesalnya warga 

sudah bertahun2 jalur tidak diperbaiki padahal jalur evakuasi juga (merapi 

waspada).

19-Sep-18 Ruas mana ya Den? KAB. MAGELANG TWITTER KEMALA
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71 Selamat malam pak @ganjarpranowo mint tlong jalan pantura dr pasar 

jerakah - kalibanteng semarang jalan aspalnya mohon diperbaiki terlebih jln 

aspalnya tu tdk rapet (renggang) jdi bahaya utk pengendara sepeda motor 

takut keselip. Maturnuwun

19-Sep-18 Siap Den, segera dilakukan perbaikannya, monggo @infobbpjn7 

@satkermetrosmg

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

72 Jalan pantura brebes tekan pemalang akeh sing rusak tolong pak 

@ganjarpranowo Sikile pada lara tas kecelakaan..

19-Sep-18 Njih Den, segera dilakukan perbaikan monggo @infobbpjn7 

@PPK07Plelen

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

73 @jokowi @ganjarpranowo Pak tolong jl pantura raya comal-petarukan 

pemalang Kondisi sangat bergelombang yg membahayakan pengguna jalan 

terutama roda dua sprti pengalaman saya yg tiap pagi bolak balik nganterin 

istri yg sedang hamil... Jadi takut pak tolong diperhatikan

19-Sep-18 Siap Den, kami koordinasikan untuk perbaikannya @infobbpjn7 

@PPK07Plelen monggo sgr TL

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

74 @ganjarpranowo Sugeng enjing pak... Jalur AJIBARANG BUMIAYU, terjadi 

kemacetan parah. Mohon ada solusi dan pengaturannya. Matur nuwun, 

sebelumnya. Dan terjadi cepon/kaleng2 dijalan.

20-Sep-18 Siap Den, coba kami koordinasikan dg @infobbpjn7 segera TL dg Pol LL 

setempat

KEMENTERIAN 

PUPR

TWITTER KEMALA

75 @dpubmckjateng seneng liatnya jalan jalan pada halus dan mulus...kapan 

jalan ke kampung halaman saya punya jalan yang Alus atau paling tidak bisa 

dilewati dengan mudah dan tidak mbahayani bagi penggunanya..

20-Sep-18 Ruas Mana ya Den? Coba koordinasikan dan usulkan lewat @bappeda 

kabupaten/kota, shg masuk prioritas

KABUPATEN TWITTER

76 @ganjarpranowo jembatan kalidari desa nglanjuk dk pilang kc cepu lg di 

perbaiki biar di kenal pak gubernur

20-Sep-18 Sip, smg bermanafaat untuk Masyarakat sekitar njih; mana lagi yg 

rusak, laporkan ke Bappeda Kab njih

KABUPATEN TWITTER KEMALA

77 Pak @ganjarpranowo apakah pengaspalan jalan pakai dana desa?? Ato 

langsung dari Pemerintah melalui kementerian?? di Wonosobo masih banyak 

yg rusak jalan akses ke desa, tadinya di aspal sekarang hancur berlubang 

karena dilewati Truk pengangkut Pasir dan Batu.

24-Sep-18 Lebih cepatvteratasi dg mengoptimalkan Dana Desa @SatgasDanaDesa 

@KemenDesa Den, monggo usulkan terus ke Bappeda Kab, shg selalu 

masuk ptioritas

KAB. WONOSOBO TWITTER KEMALA

78 Proyek mangkrak gk dibangun”, pdahal jalur strategis, pertigaan wulung - rdb, 

tiap pagi ada orng terjatuh saat berbelok, sudah 1minggu lebih gk segera 

diperbaiki,,,, opo yo salah jokowi ? 🤭 mboten kan pak @ganjarpranowo 

hehehe

24-Sep-18 Coba kami cek sesuai kewenangan njih @dpupr_blorakab KAB. BLORA TWITTER KEMALA

79 @dpubmckjateng @ganjarpranowo @pekalongankab nuwun Sewu hanya 

untuk dipelajari dan ditindak lanjuti dengan sekala diatas prioritas....wahai 

para pemangku kebijakan. Monggo dipirsani kondisi jalan nopo layak. Masuk 

kewenangan PU...ds. Sukoharjo sampe ds.trajumas kandangserang

24-Sep-18 Coba dikoordinasikan dg perangkat Desa dan Kecamatan Den, memang 

harus diusulkan dan didata di Bappeda Kab pendanaan bisa dg 

@KemenDesa @DisperakimJtg atau dana APBD kab/ptov dan nasional

KAB. 

PEKALONGAN

TWITTER KEMALA

80 Pak @ganjarpranowo tolong tegur utk proyek gorong2 bahannya diadakn dl 

bkn di bongkar entah kpn dtg gorong2nya dan knp hanya sampi di rmh 

ijo..keselatannya ga di buat??pdhl kita sdh komplain tdk ditanggap?kami nilih 

bpk lokasi pucangsawit rt 05 rw8 solo

24-Sep-18 Siap Den coba kootdinasikan dg @ulassurakarta @PEMKOT_SOLO 

;mohon info itu pekerjaan siapa njih?

KOTA SURAKARTA
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