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

ISI ADUAN

TANGGAL

TANGGAPAN

PENGAMPU
(SKPD)
KEMENTERIAN
PUPR

KANAL

1

Akses jalan sebelum dan sesudah pembangan underpass di desa jetis
banyudono boyolali ..... Dari 2 lajur masuk underpass jd hanya 1lajur....apakh
bisa dibantu kembali keawal 2 lajur @ganjarpranowo @TransMarga
@KemenPU @perhubunganjtg @dpubmckjateng @pemkab_boyolali

02-Mei-18 Kami koordinasikan dengan @KemenPU untuk penyelesaiannya

2

Kondisi jalan di sekitar taman seribu lampu kec. Cepu kab. Blora,, mohon
ditindak lanjuti pak @ganjarpranowo @Djoko_Arief @PemkabBlora

KAB. BLORA

3

Yth @dpubmckjateng mohon diperbaiki jalan provinsi dr karanggede ke arah
tingkir. Tadi lewat sana setelah dr perempatan karanggede sepanjang 1 km
lubangnya besar2 mohon segera ditambal. Trims Cc @ganjarpranowo

02-Mei-18 ruas tersebut masuk kewenangan Kabupaten Blora (Alih Status dari
Provinsi), kami koordinasikan njih.. @HumasBlora @dpupr_blorakab
@KabupatenBlora
02-Mei-18 Karanggede-Salatiga masuk ruas kabupaten boyolali dan Kabupaten
semarang ; kami koordinasikan untuk perbaikannya njih
@binamargakra @DPUKabSemarang

4

Pak Gub @ganjarpranowo mohonlah diperbaiki Pak, Jalan kami... Desa
Plumbon Karangsambung Kebumen, dulu waktu bapa sebelum menjabat
belum separah sekarang
@dpubmckjateng mohon infonya,utk pengerjaan jalan kaligawe-terboyogenuk selesai sampai kapan nggih pak @ganjarpranowo ???mohon info

02-Mei-18 siap den, kami koordinasikan dengan @pemkabKEBUMEN
@BinamargaKbm untuk perbaikannya

KAB. KEBUMEN

TWITTER KEMALA

02-Mei-18 Ruas Kaligawe Akhir Mei 2018 Den... diupayakan selesai @infobbpjn7
dan siap untuk melayani arus lebaran @kominfo_jtg #kemalajateng

KEMENTERIAN
PUPR

TWITTER KEMALA

6

pak @ganjarpranowo,minta tolong aspalkan jalan kami. dari saya lahir sampe
saya punya anak. jalan utama kami ke jalan raya memprihatinkan. bahkan
dulu saya kalau sekolah harus becek2an dan menyebrang sungai (sekarang
sudah ada jembatan, tp hanya sepeda motor yg bisa lewat)

02-Mei-18 mohon info ruas mana njih? Ruas Kabupaten atau Desa masuk
kewenangan Pemerintah Kabupaten

KAB. PATI

TWITTER KEMALA

7

@ganjarpranowo pak, jalan raya dpn warung ibu saya di gagaksipat, Boyolali
bolong gede pak.Bnyk makan korban kalau pas hujan.Dlu kata ibu saya sdh
prnah diukur & dbri tnda, dipkir sdh mau diperbaiki, tp trnyta smpai skrang
ndak ada klnjutannya. Mhn perhatiannya pak. Terimakasih

02-Mei-18 Kami koordinasikan dengan @pemkab_boyolali njih

KAB. BOYOLALI

TWITTER KEMALA

8

Ruas jalan rusak Pejawaran - Karangkobar, Banjarnegara
https://www.youtube.com/watch?v=qWtwjp58tUM&feature=youtu.be …
@sudirmansaid @ganjarpranowo @BudhiSarwono @Pak_Syam @KemenPU
@update_BARA @pemdabna

02-Mei-18 Ruas @update_BARA Kabupaten Banjarnegara, kami koordinasikan
untuk perbaikannya @bna_dinkominfo

KAB.
BANJARNEGARA

TWITTER KEMALA

5

TWITTER KEMALA

TWITTER KEMALA

KAB. SEMARANG TWITTER KEMALA

NO

ISI ADUAN

9

Assalamualaikum pak @ganjarpranowo mohon maaf sebelumnya saya
sebagai murid @SMK N1WARUNGASEM BATANG mau usul seblumnya tolong
jalan untuk akses ke Smk N 1 warungasem batang jawa tengah tolong segera
di pantau dan di perbaiki karena udah banyak korban berjatuhan

TANGGAL

TANGGAPAN

02-Mei-18 masuk ruas jalan kabupaten batang, kami koordinasikan untuk
perbaikannya @batangkabgoid @Humas_Batang

PENGAMPU
(SKPD)
KAB. BATANG

KANAL
TWITTER KEMALA

10 @ganjarpranowo mohon dibantu. Sampai detik INI belum diperbaiki. Dan
petani mulai tanam.
11 @pemkab_brebes @ganjarpranowo pembuatan sodetan gorong2 utk
penanggulangan banjir di rt01 rw 01 banjarharjo trnyata hny sebatas hiburan
saja, baru sebentar sudah Tak berfungsi, siapa ini yg bertanggung jawab?

02-Mei-18 Ruas Jalan Sudirman masuk kewenangan @sukoharjo_kab ; kami
koordinasikan sesuai kewenangan
03-Mei-18 Masuk ruas jalan mana Njih?mohon lebih spesifik njih

12 Pagii @dpubmckjateng kalu jln ini, ikut jlan kabupaten kh? Atau masuk jalan
Desa.. minta tolong bisa ada perbaikan. Jalan tsb digunakan oleh masyarakat
sekitar dan siswa siswi SMAN Tengaran, dan warga sekitar pasar
kembangsari..terimakasih #KemalaJateng
13 #Ganjarpranowo dear Pak @ganjarpranowo Pak saya mau melaporkan
kerusakan jl kecamatan karanganyar-sruweng (desa plarangan-candisidoagung-tanggeran-) kab. Kebumen. Panjang jalan lebih dr 10 km yg dilalui
bukan lg ratusan tp ribuan anak - anak sekolah dan pedagang setiap harinya.

03-Mei-18 Siap Den; kami koordinasikan dg @semarangkab untuk tindaklanjutnya KAB. SEMARANG TWITTER KEMALA
@DPUKabSemarang

03-Mei-18 Siap Den; kami koordinasikan dengan pemerintah kabupaten untuk
perbaikannya njih @pemkabKEBUMEN

KAB. KEBUMEN

TWITTER KEMALA

14 @ganjarpranowo.pak ganjar,,mohon ditindak ah pak.dana 200jt kok hanya
diwujudkan talud seperti itu??.desa kropak kec winong kab pati.lokasi RT 02
/01 dukuh melikan.suwun.
15 Nyuwun sewu Pak @ganjarpranowo, beberapa pegawai kog ada yang gak
pakai APD (Alat Pelindung Diri) K3ne dospundi niku?

03-Mei-18 Coba komunikasikan dengan pemdes dan pemkab; atau laporkan ke
inspektur/APIP kabupaten untuk diperiksa

KABUPATEN

TWITTER KEMALA

03-Mei-18 Siap Den, maturnuwun atas koreksinya; kami siapkan untuk APD sbg
salah satu upaya meningkatkan K3 kegiatan

TWITTER KEMALA

16 sudah lebih dari satu bulan kok belum ada tanda-tanda mau di perbaiki pak
@ganjarpranowo ...padahal pemerintah setempat janjinya cuma 1 bulan ...
#karimunjawa
17 Bapak @ganjarpranowo @dpubmckjateng , jalan daerah Daleman kec
Wonosari kab Klaten sangat halus lho...alias buruk sekali, saya pernah jatuh
gara2 jalan itu #JatengGayeng #JatengGayeng1xLagi
18 UP UP UP! @ganjarpranowo (Kalo di banyumas jalan rusak sedikit saja warga
langsung protes biar di perbaiki, beda dengan cilacap jalan ajur bertahun
tahun tidak ada yang perduli miris @TattoSPamuji @dpubmckjateng
@Bina_marga_clp @ganjarpranowo @ir_achmadhusein #banggajalanajur)

03-Mei-18 Ruas mana njih Den? Mohon info detailnya

DINAS PU BINA
MARGA DAN
CIPTA KARYA
KAB. JEPARA

03-Mei-18 siap den, ruas tersebut masuk jalan kabupaten klaten, kami
koordinasikan dengan @DPUPRKlaten untuk perbaikannya

KAB. KLATEN

TWITTER KEMALA

03-Mei-18 Namanya ruas apa ya Den?coba lebih spesifik lokasinya; sgr kami
koordinasikan; @binamarga_clp

KAB. CILACAP

TWITTER KEMALA

KAB. SUKOHARJO TWITTER KEMALA
KABUPATEN

TWITTER KEMALA

TWITTER KEMALA

NO

ISI ADUAN

TANGGAL

TANGGAPAN

PENGAMPU
(SKPD)
KAB. KLATEN

TWITTER KEMALA

KANAL

19 Bapak @ganjarpranowo @dpubmckjateng itu daerah Daleman kec Wonosari
Kab Klaten itu semakin hancur, apakah saya harus jatuh lagi? Cc :
@DPUPRKlaten #JatengGayeng #JatengGayeng1xLagi
20 Mergi Tloyo-Daleman Kec Wonosari punika hancur niku pak @ganjarpranowo
@dpubmckjateng ??tirose @DPUPRKlaten ingkang saged garap pemprov
Jateng #JatengGayeng #JatengGayeng1xLagi

03-Mei-18 siap den, ruas tersebut masuk jalan kabupaten klaten, kami
koordinasikan dengan @DPUPRKlaten untuk perbaikannya
04-Mei-18 Usulkan dengan dana bantuan provinsi ke kabupaten/kota
@DPUPRKlaten

KAB. KLATEN

TWITTER KEMALA

21

08-Mei-18 Ruas Kabupaten njih; kami koordinasikan dengan @pemkotpkl untuk
pemeliharaannya

KOTA
PEKALONGAN

TWITTER KEMALA

22 Pak @ganjarpranowo kapan tindak Nyangkringan maleh, dalane taseh awon,
taseh padas, dereng dicor, ingkang dicor namung 80an meter awal masuk
desa, apakah kamuflase biar terlihat sudah di cor semua mungkin..? Atau
memang belum tiba waktunya
23 @ganjarpranowo pak ganjar, sebagai warga purwodadi , grobogan saya miris
lihat kondisi jalan purwodadi sudah jalan sempit, berlubang, gelap gulita kalau
malam., di tambah lagi sekarang industri mulai berkembang di purwodadi,
container2 besar mulai marak.. banyak korban jiwa

08-Mei-18 Sabar ya Den;coba usulkan dengan menggunakan dana desa(kalau
ada); atau diusulkan ke Bappeda kabupaten untuk masuk prioritas ke
depan

KABUPATEN

TWITTER KEMALA

08-Mei-18 Siap Den; ruas mana yang masih jelek? Untuk ruas provinsi saat
sekarang sudah cukup baik karena secara bertahap diperkeras dengan
beton; mohon spesifik njih @binamarga_grob

KAB. GROBOGAN TWITTER KEMALA

24 @ganjarpranowo @dpubmckjateng #KemalaJateng Coba bapak2 naik roda 2,
saya ulang roda 2 nggih. Dari Salam sampai Mertoyudan, Magelang. Dapat
dibayangkan rasanya mboten nggih bapak2.
25 @ganjarpranowo n @dpu_brebes kpn c jalan ini di benerin?

08-Mei-18 SIAP den: ruas tersebut masuk ruas nasional; kondisi cukup bagus
KEMENTERIAN
mungkin kurang nyaman ya? Kami koordinasikan dengan @bbpjn7
PUPR
@infobbpjn7 untuk pemeliharaannya
08-Mei-18 Ruas mana ya? Monggo @waskita_karya sesuai kewenangan dan MOU KEMENTERIAN
PUPR
08-Mei-18 Info dr KaDPU @binamargakra bahwa ruas tsb sedang proses
KOTA SURAKARTA
tender;perbaikan jalan tersebut sgr kami lakukan penambalan lobang
jalan sblm ada kontrak #KemalaJateng @kominfo_jtg
09-Mei-18 Siap Den; kami koordinasikan dengan @pemkotpkl untuk
KOTA
tindaklanjutnya
PEKALONGAN

TWITTER KEMALA

21-Mei-18 Turut berduka; Dilakukan terus menerus dengan pendekatan teknik
keselamatan jalan;utamanya juga kewaspadaan para pengguna jalan
dan batasi muatan sesuai ketentuan

TWITTER KEMALA

Pekalongan - agrowisata Petungkriyono via Buaran aspalnya ancur sktr 2 km
pak @ganjarpranowo . Pdhl ini jalur utama distribusi hasil kebun,bnyk mobil
muatan penuh yg jalannya miring2.mhon segera drespon pak

26 @Info_BinaMarga jalan yang pernah saya adukan pak @ganjarpranowo ,
akhirnya memakan korban tewas .. Jl adisumarmo solo, embarkasi,, mohon TL
27 Yth @ganjarpranowo akibat banjir jalan di desa kalitorong - mangli kecamatan
randudongkal, rusak dan sangat membahayakan pengguna jalan. Mohon
bantuannya untuk ditindak lanjuti pihak terkait, terimakasih
28 Pak @ganjarpranowo kapan dibangun jalur penyelamat di fly over kretek
kecamatan paguyangan kab. Brebes, jangan sampai memakan korban jiwa
lebih banyak lagi pak, kami sebagai warga merasa was2 dan takut

KEMENTERIAN
PUPR

TWITTER KEMALA
TWITTER KEMALA

TWITTER KEMALA

NO

ISI ADUAN

29 Yang terhormat pak @ganjarpranowo jalan, jembatan dan lampu penerangan
di kota pemalang memprihatinkan apalagi jalan provinsinya..

30

kecelakaan di bumiayu disamping truknya yang sudah pasti sangat
tua,jalanan bumiayu emang seperti "laut".ga ada yg ga bergelombang. dari
jamanya pak @ganjarpranowo masih berkuasa sampe sekarang jalan tegalpurwokerto masih tetep aja kaya gitu. jelek. pake banget.

31 @ganjarpranowo mohon bantuannya jalur ini sering makan korban

PENGAMPU
(SKPD)
21-Mei-18 Siap Den; secara berangsur2 akan dilengkapi, perlengkapan jalannya
DINAS
oleh @infoDISHUB #kemalajateng
PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA
TENGAH
21-Mei-18 Siap Den; lewat terakhir kapan njih? Saat skrng sdh baik lo..(ada yg sdh KEMENTERIAN
dibeton juga);memang faktor tanjakan dan turunan jalan yg panjang
PUPR
berisiko thd kend yg bermuatan lebih dan sdh Tua;mari dianalisis juga
dr semua aspek ya @infobbpjn7; ini FO kretek tadi siang

TANGGAL

TANGGAPAN

KANAL
TWITTER KEMALA

TWITTER KEMALA

21-Mei-18 Bangunan penyelamat, upaya perbaikan alinemen vertikal dan
horizontal, dll untuk keselamatan jln sedang dalam tindakan
@infobbpjn7 @bbpjn7 @KemenPU
21-Mei-18 Sesuai MOU dg @waskita_karya bertanggungjawab pengembalian spt
kondisi awal (aspal baik); kami @Bptjwilpkl melakukan koordinasi dan
tindakan untuk meminimalkan kecelakaan

KEMENTERIAN
PUPR

TWITTER KEMALA

KEMENTERIAN
PUPR

TWITTER KEMALA

33 hari ini terjadi lagi laka lantas di wilayah Bumiayu akibat truk rem blong dari
arah selatan (fly over KRETEK) dg korban MD lbh dari 10 orang..mohon segera
ditindaklanjuti..apalagi menjelang arus mudik lebaran 1439 H ini.. nembah
nuwun..
34 Mohon di buatkan penghambat(seperti di tol cipularang),jadi kl ada truk yg
rem blong lgi,truk itu masuk ke penghambat dan tidak menimbulkan korban
jiwa lagi.karna sehabis fly over jalan turun dan lurus 2@ganjarpranowo

21-Mei-18 Turut berduka; kami dan @infobbpjn7 @KemenPU melakukan
tindakan pencegahan/meminimalkan laka

KEMENTERIAN
PUPR

TWITTER KEMALA

21-Mei-18 Sial Den: secara teknis masih dalam penyempurnaan bersama
@infobbpjn7 dan @KemenPU untuk keselamatan bersama

KEMENTERIAN
PUPR

TWITTER KEMALA

35 Selamat sore bpk @ganjarpranowo beberapa hari yg lalu terjadi kecelakaan
karena jalan rusak parah dan minim penerangan pada malam hari, jalan
utama dari terminal Batu Jamus arah Palur via Grompol. Lokasi depan
puskesmas 2 Kedawung kab. Sragen Semoga bisa di follow up

21-Mei-18 Siap Den masuk ruas kab @sragenkab @HumasKabSragen dan
@binamargakra kami koordinasikan untuk sinergitas perbaikannya

KAB. SRAGEN

TWITTER KEMALA

36 Mau sampai kapan jalan raya bumiayu memakan korban.. Warga di sekitar
bumiayu mungkin takut untuk melintas karena begitu sering ada kecelakaan
dan kondisi jalan rusak bergelombang @idza_priyanti @ganjarpranowo
@dpu_brebes

21-Mei-18 Kami segerakan dg @infobbpjn7 untuk perbaikan alinemen vertikal
dan horisontal dan jalur penyelamat

KEMENTERIAN
PUPR

TWITTER KEMALA

32 Pak @ganjarpranowo

