PROGRES PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL
BULAN :APRIL 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
NO
1

ISI ADUAN

TANGGAL

TANGGAPAN

PENGAMPU
(SKPD)
KAB. KENDAL

KANAL

@ganjarpranowo ,tlong jalan kabupaten yg lokasi dusun segono desa
campurejo, kec boja kab kendal diperbaiki, kades nya sudah nyerah tidak bisa
memperbaiki
Maaf juragan @ganjarpranowo ini mau ditambal kapan? Lokasi jl. Veteran
pejuang kemerdekaan Sukoharjo
Pak @ganjarpranowo sya nemu ginian di beranda fb. Semoga lekas ada solusi
dan jawaban

02-Apr-18 Usulkan melalui rembug warga ke @BappedaKendal sehingga masuk
prioritas penanganan cc @DPUPR_KENDAL

4

@ganjarpranowo assalamualaikum Bapak. Dg segala kerendahan hati &
hormat kami ingin menyampaikan sedikit keinginan sederhana kami agar
direalisasikan adanya perbaikan infrastruktur 2 jembatan yg merupakan jalur
tercepat penghubung Demak-Jepara yang ditempuh melintasi Desa Mutih

03-Apr-18 Sudah masuk usulan pemkab belum ya? Coba diusulkan ke
@PemkabDemak atau @jeparakabgoid untuk bisa masuk prioritas

5

Bp @hendrarprihadi tolong jalan masuk dan area parkir relokasi pasar johar
MAJT pada rusak @PemkotSemarang bp @ganjarpranowo sudah 1 bulan
lebih belum ada perbaikan. Trimakasi

03-Apr-18 Kami teruskan ke @PemkotSemarang njih supaya segera ada perbaikan KOTA SEMARANG TWITTER KEMALA

6

Yang Terhormat Bapak @ganjarpranowo, jika berkunjung di Pati tolong lewat
jalan Kec. Winong-Pucakwangi ya Pak. Jalannya bagus sekali. lubangnya
banyak. mungkin banyak yang mengeluh tp takut bersuara, sama seperti saya.
Mohon maaf dan Matursuwun Pak.
@ganjarpranowo @KemenPU Kondisi Jalan Dan Jembatan Di Desa Baturejo
Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa tengah . Jalan Ini Merupakan Akses
Utama Menuju Desa Sebelah dan Jalur utama

04-Apr-18 TIDAK BS DIREPLY

KABUPATEN

TWITTER KEMALA

05-Apr-18 Coba diusulkan melalui musrenbang atau aspirasi Bappeda Kab. Pati
@dputr_pati sehingga bisa masuk prioritas

KAB. PATI

TWITTER KEMALA

8

Ndoro @ganjarpranowo, pun nate mriki dereng

9

Dear @dpubmckjateng @ganjarpranowo Hari ini 13 April 2018, walaupun
masih banyak LUBANG di jalur selatan (kec. ambal-kec. buluspesantren),
namun tadi terlihat adanya pembetulan jalan, namun cuma satu titik sja.
Semoga sblm mudik lebaran, sudah rampung permasalahan ini. Aamiin

12-Apr-18 Siap Den: coba usulkan ke Kabupaten Cilacap untuk masuk penanganan KAB. CILACAP
@binamarga_clp
13-Apr-18 Siap Den:saat sekarang sedang diupayakan pemeliharaannya dari
KEMENTERIAN
@KemenPU @bbpjn7
PUPR

2
3

7

TWITTER KEMALA

03-Apr-18 Siap Den; ruas jalan kabupaten ya? Kami koordinasikan dengan
KAB. SUKOHARJO TWITTER KEMALA
@sukoharjo_kab
03-Apr-18 Apa tidak ada jalur alternatif yang aman lainnya? Coba usulkan melalui KAB. TEGAL
TWITTER KEMALA
@BappedaTegal sehingga masuk prioritas penanganan
KABUPATEN

TWITTER KEMALA

TWITTER KEMALA
TWITTER KEMALA

NO

ISI ADUAN

TANGGAL

TANGGAPAN

PENGAMPU
(SKPD)
KAB. CILACAP

KANAL

10 @ganjarpranowo pak Ganjar jalan di kabupaten Cilacap, kecamatan
Gandrungmangu, desa Gintungreja, dusun ciaur,,, butuh perbaikan yang
besar, soalnya sejak saya kecil jalan ini nggak pernah bagus
11 assalamualaikum wrwb, saya sebagai warga desa: Kebondalem kec: bawang
kab Banjarnegara, merasa prihatin dengan suasana akses jalan ke desa kami
yg memprihatinkan,tolong perbaiki jalan kami agar menjadi layak
@PemkabBanjarnegara @ganjarpranowo @jokowi @KemenDesa @KemenPU

13-Apr-18 Coba usulkan ke Bappeda Kabupaten Cilacap atau @binamarga_clp
untuk masuk prioritas penanganan

12 @ganjarpranowo Lapor den, sudah 6 tahun mondar mandir smg-sby jalur nya
ngajak disco dan mesoh, karena bunyi jedak jeduk benturan ban dengan
lubang jalan dan benjolan jalan. terutama alur : semarang demak, rembang
lasem, lasem perbatasan. coba dipantau den. suwun.

16-Apr-18 Siap Den; ruas tersebut masuk jalan nasional dan setiap saat dipelihara; KEMENTERIAN
mohon maaf atas ketidaknyamanannya @bbpjn7
PUPR

13 Selamat malam pak @ganjarpranowo , terimakasih hari ini menyempatkan
datang ke masjid Abdul Wahab di Desa Binangun, Watumalang, sebenarnya,
sekitar 5km dari Desa Binangun ke arah selatan, Bapak bisa menikmati jalan
ini pak, mereka juga masih INDONESIA

16-Apr-18 Coba usulkan melalui Bappeda Kabupaten Wonosobo
@bappedawonosobo ya; supaya masuk prioritas

KAB. WONOSOBO TWITTER KEMALA

14 Permohonan perbaikan jalan bypass Klaten Cc : @kabarklaten
@ganjarpranowo @jokowi

16-Apr-18 Siap Den; ruas tersebut masuk ruas jalan nasional monggo @bbpjn7
bisa mengkoordinasikan dengan pihak @KAI121 dan @kemenhub151

KEMENTERIAN
PUPR

15 Sekitar 1km jalan menuju Dk. Tegalsari Ds. Wonosari Kec. Pegandon Kab.
Kendal. Pembangunan belum menyeluruh ya pak/bu? @ganjarpranowo
@MirnaAnnisa01
16 @ganjarpranowo pak ganjar, kapan jalan raya doro-pekalongan diperbaiki?
Kan itu jalan utama bagi masyarakat desa kalo mau ke kota pekalongan.
Sekarang kondisinya semakin parah. Dan dapat menyebabkan kecelakaan,
karena banyak lubang. Apalagi musim ujan, bnyk air. Terimakasih

16-Apr-18 Monggo diusulkan melalui @BappedaKendal untuk masuk penanganan KAB. KENDAL
prioritas kabupaten cc @DPUPR_KENDAL

TWITTER KEMALA

16-Apr-18 Siap Den; kami sudah berkoordinasi dengan pihak pelaksana Tol; kalau DINAS PU BINA
ruas yang terdampak tol adalah kewajiban pelaksana tol untuk
MARGA DAN
memperbaiki; monggo @Bptjwilpkl
CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

17 Matur ibu @YaniSunarno mbok bilih kepareng matur, saged dipun dandosi
margi wonten jl.karangnongko - somokaton cc : bopo @ganjarpranowo bopo
@eko_locked @kabarklaten @dpubmckjateng @DPUPRKlaten

17-Apr-18 Monggo diusulkan lewat @bappedaklaten untuk masuk prioritas
penanganan @DPUPRKlaten @humaskabklaten

KAB. KLATEN

TWITTER KEMALA

18 Jl utama kalijambe-Sangiran mngalami kerusakan parah di bbrpa titik. Sdh
bnyak korban. Mhon ditindaklanjuti mengingat jl tsb adl jalur utama masuk
wisata sangiran @ganjarpranowo

17-Apr-18 Siap Den: ruas tersebut masuk jalan kabupaten sragen; tahun ini ada
paket kegiatan, semoga bisa terselesaikan dan teratasi @sragenkab

KAB. SRAGEN

TWITTER KEMALA

16-Apr-18 Siap Den: coba usulkan melalui rembug warga ke Bappeda Kabupaten
Banjarnegara; kalau ada dana desa... usulkan untuk ruas terebut.. cc
@bna_dinkominfo

KAB.
BANJARNEGERA

TWITTER KEMALA

TWITTER KEMALA

TWITTER KEMALA

TWITTER KEMALA

NO

ISI ADUAN

TANGGAL

TANGGAPAN

PENGAMPU
(SKPD)
KAB. TEGAL

TWITTER KEMALA

KAB. TEGAL

TWITTER KEMALA

KANAL

19 Pak @ganjarpranowo @humasjateng @HumasTegalkab jln surokidul arh
balapulang rsk prah n kmren mmkn korbn ibu hamil jatuh n mnnggl dlm prjlnn

17-Apr-18 Ikut berbela sungkawa; coba diusulkan melalui Bappeda Kabupaten
Tegal untuk masuk prioritas @PemkabTegal

20 Kondisi jalan terkini cipero-kedungjati kec. warureja kab. tegal masih seperti
ini saja @DPUKabTegal @Sinoeng69 @ganjarpranowo Jalan yang tidak rata
dan ketika hujan air selalu menggenang seperti di foto

20-Apr-18 Monggo diusulkan ke pemkab melalui @BappedaTegal sehingga bisa
masuk program prioritas

21 Sugeng enjing @ganjarpranowo kondiai Jalan Raya Pakis - Sukoharjo, Jateng.
Masih ada Kondisi yang berlubang cukup besar disamping membahayakan
pengguna jalan, jalan juga semakin sempit padahal lalulintas kendaraan besar
banyak pak, mohon di respon pak.

23-Apr-18 Siap Den; masuk ruas jalan kabupaten ..kami koordinasikan antar 2
KAB. SUKOHARJO TWITTER KEMALA
kabupaten njih cc @DPUPRKlaten @humaskabklaten @sukoharjo_kab

22 Mohon pantauan aduan masyarakat @dpubmckjateng terkait jalan
berlubang; status jalan provinsi. Terima kasih.

24-Apr-18 Apa ini yg dimaksud ruas welahan-Gotri? Mohon spesifik njih; kalau
ruas tersebut diatas masuk ruas nasional; kami cek dan TL @bbpjn7
@infobbpjn7
25-Apr-18 Monggo diusulkan lewat bappeda kabupaten kalau belum masuk fisik
tahun ini; kalau bentang jembatan tidak begitu panjang bisa ditangani
dengan dana desa/apbd kab/bankeuprov; kalau butuh jembatan
gantung, diusulkan ke @KemenPU

KEMENTERIAN
PUPR

TWITTER KEMALA

KABUPATEN

TWITTER KEMALA

24 SLOGAN Mboten Korupsi Mboten Ngapusi...Lalu bagaimana dngan Jembatan
Gantung yg Di bantarsari pak @ganjarpranowo ? Cc @TattoSPamuji

25-Apr-18 Siap Den; semua perlu proses dan masyarakat berkehendak yang sama; KAB. BREBES
pemeliharaan jembatan masuk ke @pemkab_brebes #dpukabbrebes ;
surati dan usulkan untuk segera perbaikannya

TWITTER KEMALA

25 Pak @ganjarpranowo jalan provinsi solo-purwodadi mohon perhatiannya
pak.. Jalan banyak bergelombang juga banyak tambalan.. Terimakasih

25-Apr-18 Siap Den; kami segerakan penanganannya @bpt_pwd

26 @ganjarpranowo selamat siang bapa jalan di sekitar RT kami Khusus sinar
waluyo Raya RT 03 RW 01 kelurahan kedungmundu kecamatan tembalang
kabupaten Semarang jalannya rusak parah jadi bapa tolong di aspal lagi, pak

25-Apr-18 Monggo diusulkan perbaikannya ke @PemkotSemarang untuk
perbaikannya cc #BinaMargaSemarang

27 @ganjarpranowo @ganjarpranowo lokasi jalan dahlia, seliran rt 2 rw 5, jetis,
kec Sukoharjo, kab Sukoharjo. Mohon bantuan. Gek cpt di dandani ben ra
banjir
28 @ganjarpranowo utk jln di kampung ku segera direspon ndan. Sdh ke
kelurahan tdk ada kejelasan. Yg lain udh full cor + hot mix sini blm, setiap
hujan selalu banjir. Thnks

26-Apr-18 Coba rembug warga; ada solusi dari dana desa? Dan terus menerus
laporkan ke bappeda @sukoharjo_kab

KAB. SUKOHARJO TWITTER KEMALA

26-Apr-18 Siap Den; mohon spesifik ruas mana njih; coba laporkan juga melalui
bappeda kabupaten sehingga segera ada perencanaan programnya

KABUPATEN

23 Pak kami minta jembatan darurat untuk warga Desa bakalrejo Demak, saat
jembatan baru mulai dibangun. @ganjarpranowo

DINAS PU BINA
TWITTER KEMALA
MARGA DAN
CIPTA KARYA
KOTA SEMARANG TWITTER KEMALA

TWITTER KEMALA

NO

ISI ADUAN

PENGAMPU
(SKPD)
KOTA
PEKALONGAN
KAB. BLORA

TWITTER KEMALA

26-Apr-18 Lebih spesifik kampung mana njih?coba melalui rembug desa bisa
memakai dana desa atau usulakan ke bappeda kabupaten

KABUPATEN

TWITTER KEMALA

TANGGAL

TANGGAPAN

KANAL

29 Pak @ganjarpranowo ini pemkot pekalongan gimana sih ? Bikin tanggul
pendek" ujungnya wilayah pekalongan utara banjir lagi
30 @dpubmckjateng @infoblora min ruas jalan Kamolan-Banjarejo Kab Blora
parah lho, Desa Banjarejo-Desa Bacem kec Banjarejo juga sama, udah
beberapa mobil gak bisa jalan (kepetel tengah dalan) sawah Dan jalan sama2
Ada airnya
31 Jalan kampung saya minta dibantu pengaspalan, dari thn 2015 sampai
sekarang belum terealisasi.. kami memang dusun yg dianak tirikan cc
gubernurku pak @ganjarpranowo
32 @ganjarpranowo Demi sebuah cita-cita, pelajar Sekolah Menengah (SMP)
Desa Bantarsari, Desa Rawajaya, rela bertaruh nyawa.. Bantu donasi dengan
klik https://kitabisa.com/DonasiJembatanGantun …

26-Apr-18 Coba infokan ke @pemkotpkl supaya ada penanganan lanjut,

26-Apr-18 Laporkan dan usulkan ke @KemenPU melalui Bupati/Walikota njih

KABUPATEN

TWITTER KEMALA

33 @ganjarpranowo Jl Desa Gunungsari, Boyolali. Perona juga dikenakan
550.000,- Mohon prioritas penangananya pak.

26-Apr-18 Kalau itu masuk kategori pungli, laporkan saja; untuk penanganan
jalan, monggo diusulkan melalui bappeda kabupaten

KABUPATEN

TWITTER KEMALA

34 Pak @ganjarpranowo JL. Raya Solo-Baki (mulai depan kampus Akper ke arah
Solo) kapan di benerin ? Udah sih kemarin Ada beberapa bagian yg sudah di
tambal aspal, tapi masih banyak yg berlubang. udah lapor kagak di tanggapi.
Cc : @dpubmckjateng
35 @ganjarpranowo @cahya_gmoll Dampak pembangunan tol

26-Apr-18 Siap Den; kami teruskan ke @sukoharjo_kab dan @DPUPRKlaten
@humaskabklaten supaya segera ada penanganan rutinnya

KAB. KLATEN

TWITTER KEMALA

26-Apr-18 Dampak kerusakan akibat pembangunan Tol kami koordinasikan
dengan pihak pelaksana tol @waskita_karya dan mereka sanggup
mengembalikan spt semula;koordinasi intensif @Biro_Infrasda
#KemalaJateng
26-Apr-18 Monggo @sragenkab dan dpu kabupaten sragen segera tindaklanjut
dan penertibannya

DINAS PU BINA
MARGA DAN
CIPTA KARYA

TWITTER KEMALA

KAB. SRAGEN

TWITTER KEMALA

26-Apr-18 Semua jalan yg terdampak tol; akan diselesaikan perbaikannya oleh
KAB.
pelaksana jalan tol @waskita_karya @pemkotpkl serta dpu kabupaten PEKALONGAN
pekalongan
26-Apr-18 Siap Den, mohon maaf atas ketidaknyamannya; kami sudah berupaya KAB. BATANG
berkoordinasi dengan pihak pelaksana tol; mereka masih bertanggung
jawab untuk perbaikannya, sabar njih @waskita_karya
@batangkabgoid

TWITTER KEMALA

36 Pak ganjar mohon dibantu....kasihan warga wonotolo gondang sragen. Kalo
musim hujan macam bubur kalo musim kemarau debunya bikin sesak nafas.
“Efek tambang tanah” @ganjarpranowo
37 @ganjarpranowo ada solusi untuk jalan raya Bojong kab. Pekalongan nggak
pak
38 Cc pak gub @ganjarpranowo (Izin lapor pak smnjak adanya proyek tol
Pemalang-Batang infrastruktur dtmpt kami tgl rusak parah, slh satunya banjir
di trowongan desa kami sembung jambu, bojong, mhon pak agar sgera
diperbaiki sblm adany korban. @infopkl @pekalongankab @kota_santri_
@polreskajen @pekalongan)

26-Apr-18 Usulkan melalui @BappedaBlora dan penanganan darurat ke
@dpupr_blorakab njih spy ada respon @DinkominfoBlora

TWITTER KEMALA

TWITTER KEMALA

NO

ISI ADUAN

TANGGAL

TANGGAPAN

PENGAMPU
(SKPD)
KAB. KENDAL

TWITTER KEMALA

KANAL

39 ukuran tanahnya dikurangi, negosiasi musyawarah yang tidak sesuai,
komplain yg tidak diakomodir-Rakyat jadi tumbal @jokowi @YusufKalla2
@GeneralMoeldoko @KemenPU @waskita_karya @MahkamahAgung
@KejaksaanRI @KPK_RI @bpkri @KomnasHAM @dprdjatengprov

26-Apr-18 Monggo dikomunikasikan dengan baik dengan @atr_bpnkendal dan
instansi terkait; sekarang bukan jamannya ngapusi;pasti ada dasarnya
dan itu bisa dicek sesuai aturan

40 Ini jalan penghubung antara desa margaayu desa kalisalak, kecamatan
margasari, kabupaten tegal @ganjarpranowo

26-Apr-18 Maturnuwun infonya; kami koordinasikan dg @HumasTegalkab untuk
masuk program penanganan @BappedaTegal

KAB. TEGAL

TWITTER KEMALA

41 Kpd yth bapak @ganjarpranowo saya mau mengkonfirmasi apa betul jalan
penghubung kecamatan wiradesa-kecamatan bojong kab pklongan itu jln
provinsi sehingga pemkab tdk mau memperbaiki jln tersebut ? Kondisinya
sngt parah pak butuh perhatian.

27-Apr-18 Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pelaksana tol dan
dikembalikan sebelum H-7 lebaran; kami cek setiap saat @Bptjwilpkl

KAB.
PEKALONGAN

TWITTER KEMALA

42 @ganjarpranowo niki looh pak jalannya perlu perbaikan. Kasihan banyak
jeglongan. Sudah jadi rutinitas pak kena super trap. Heheh matur suwun

27-Apr-18 Lebih spesifik ruas mana njih?coba melalui rembug desa bisa memakai KABUPATEN
dana desa atau usulkan ke bappeda kab

TWITTER KEMALA

43 Kondisi jembatan yg putus setelah di terjang banjir di @kotaBUMIAYU
@provjateng

27-Apr-18 Pihak @pemkab_brebes sedang melakukan pendataan dan segera
KAB. BREBES
dilakukan penanganan darurat @bpbdjateng @BPBDBREBES dan
permanen @dpu_brebes
30-Apr-18 mekanisme pemindahan masjid atau fasilitas umum lainnya sudah ada KEMENTERIAN
persetujuan yang berwenang dan dibangunkan kembali yang lebih
PUPR
layak, tidak semata-mata merobohkan

TWITTER KEMALA

44 Selamat pagi Pak Presiden @jokowi Mohon izin, mau klarifikasi (tabayyun) dg
kebenaran berita & tulisan yg saya lampirkan ini, krn sdh beredar di medsos.
Biar masyarakat tetap tenang, cerdas & kritis🙇♂️ Cc. @KemenPU @
ganjarpranowo @KSPgoid @pramonoanung @DivHumas_Polri

TWITTER KEMALA

45 Pagi pak @ganjarpranowo ... Kapan jalan antara Semawung Kembaran dan
Semawung Daleman di aspal..terutama depan SMK N 2 Purworejo? Itu jalan
kabupaten lho. Banyak warga mengeluhkan. Bila tanggungjawab
Kadesnya,mohon ada tindakan dari atas. Selamat pagi...

30-Apr-18 siap den, kami koordinasikan dengan @PemdaPurworejo
@PemkabPurworejo

KAB. PURWOREJO TWITTER KEMALA

46 Pak @ganjarpranowo, magelang ni pak... Tolong tegor yang berwenang..
makasih pak (Ini ada yang tau dimana? Masa Tuna netra harus nabrak pohon
tiap beberapa meter sekali?)
47 Pak @ganjarpranowo jalan raya boja - kaliwungu kondisinya kaya "kali asat"
khususnya di daerah hutan jati, apalagi kalau pas hujan sangat mengerikan
dan rawan kecelakaan,,, mohon segera di tindaklajuti pak,, terima kasih

30-Apr-18 siap den, kami koordinasikan untuk penyempurnaannya dengan
@LaporWalikotMgl dan @humaskabmgl

KOTA MAGELANG TWITTER KEMALA

30-Apr-18 Boja-Kaliwungu ruas jalan Kabupaten; kami koordinasikan dengan
@DPUPR_KENDAL

KAB. KENDAL

TWITTER KEMALA

