
 
  

MATUR BUPATI PURBALINGGA
REKAP LAPORAN ADUAN MASYARAKAT PURBALINGGA

Seluruh OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ) Kabupaten Purbalingga
Status Laporan : DISPOSISI

NO TGL LAPORAN LAPORAN TANGGAPAN TGL TANGGAPAN

1 Senin, 04 Jan 21 01:25:06 SMS Laporgub 
Kepada Gubernur Jateng Bpk Ganjar
Pranowo beserta Bupati Purbalingga Ibu
Dyah Hayuning Pratiwi mohon untuk
memberikan solusi sehingga mobil
mikrobus dan dumtruk dpt kembali leluasa
keluar masuk grumbul karangtangkil desa
Blater kab Purbalingga. Dimana grumbul
karangtangkil berpotensi pada
perekonomian pertanian, perkebunan,
peternakan ikan, peternakan ayam broiler,
peternakan kambing dll. Atas perhatian
dari Gubernur Jateng Bpk Ganjar Pranowo
beserta Bupati Purbalingga saya ucapkan
banyak terimakasih. (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/74893.html#.X
_Jt_dgzYdU)

DINHUB
Disposisi :

    2021-01-04 01:43:31  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

2 Senin, 04 Jan 21 01:21:22 Puji sukur 
Assalammualaikum BPK Ganjar,semoga
BPK dalam lindungan Allah SWT dan
senantiasa diberikan kesehatan, izin
bertanya BPK megenai penyebaran covid
19. kenapa di rumah sakit
guteng/Wirasana dari 8 ruang itu full terisi
dengan setatus ibu melahirkan semua yg

RSUD
Disposisi :

    2021-01-04 01:45:01  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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sebelum nya keluarga bertanda tangan
dahulu sebelum swab dan hasil positif,
apakah di Purbalingga tinggkat
penyebaran covid 19 dominan ibu
melahirkan ? (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/74784.html#.X
_JtYdgzYdU)

3 Minggu, 03 Jan 21 10:35:55 Slamet rifai 
Kepada ibu bupati yang terhormat,tolong
untuk untuk bs menertibkan anak2 punk di
lampu merah.atau mgkin bs di beri
pengarahan supaya tidak mecoret mobil
oada saat tidak di beri uang.semoga
masukan sy bs di terima,karena sy baru 2
ini mengalami hal ini. Terimakasih

SATPOLPP
Disposisi :

    2021-01-04 01:47:16  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

4 Sabtu, 02 Jan 21 11:47:19 Yanuar Pamungkas  
Saya pelaku UMKM, dibidang jasa (kursus
musik) Sejak ada covid 19 pendapatan
saya sangat menurun. Saya sudah
mendaftar bantuan BANPRES UMKM di
tahap 2, tetapi sampai saat ini tidak
terdaftar/belum terdaftar. Mohon NIK saya
diprioritaskan untuk mendapat bantuan
modal dari BANPRES UMKM, karena
saya ingin mencoba usaha baru dengan
jualan aksesoris alat musik sembari
menunggu keadaan normal kembali dan
murid di kursus musik saya menjadi
banyak lg. Atas perhatiannya saya
ucapkan terima kasih.

DINKOPUKM
Disposisi :

    2021-01-04 01:48:00  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

5 Rabu, 30 Des 20 07:22:34 supono 
Kepada yth Kepala DLAJR /Dinas

DPUPR
Disposisi :

    2021-01-04 01:52:26  
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Perhubungan Disepanjang jalan Raya
Padamara Banyak yang berlubang dan
sangat membahayakan pengguna jalan
mohon secepatnya diperbaiki

Proses :
    - 

Selesai :
    -  

6 Rabu, 30 Des 20 05:12:46 Jimeng 
Mohon informasi apakah program KPS
sudah tidak dilanjutkan di tahun 2021
padahal bagi saya sangat membantu
untuk masyarakat kecil yang tidak
terjangkau bjs kis. Trimakasih

DINSOSDALDUKKB3A
Disposisi :

    2021-01-04 01:53:20  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

7 Rabu, 30 Des 20 02:45:18 Vina sulistiani 
Ibu bupati dan admin yg terhormat. Saya
mau tanya apakah taun 2021 kartu
purbalingga sehat masih bisa dipakai di
rsu goetheng? Sy skrg hamil 8bulan
perkiraan lahir sdh masuk 2021, mohon
infonya y. Maturnuwun

RSUD
Disposisi :

    2021-01-04 01:54:05  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

8 Selasa, 29 Des 20 07:58:27 Dede setiawan 
Apakah benar di purbalingga angka
pasien covid 19 begitu tinggi dan mnjadi
zona merah covid19 di akibatkan krn
adanya kongkalikong antara Rs dgn
pasien/kluarga pasien. Pasien yg sakit
bukan krna virus covid19 bisa di katakan
covid19 oleh Rs dan pasien di beri uang
oleh pihak Rs dengan syarat pasien
bersedia di covidkan.? Mohon
penjelasanya/klarifikasinya

DINKES
Disposisi :

    2021-01-04 01:54:55  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

9 Senin, 28 Des 20 03:14:13 Tomy 
Ijin lapor, lampu penerangan jalan di
Perumahan Selabaya Indah kurang
terang, khususnya di jalan Mangga Raya
sebelah Barat Masjid malah byarr pettttt,

DINHUB
Disposisi :

    2020-12-28 13:15:54  
Proses :

    - 
Selesai :
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kadang hidup kadang mati. Jalanan gelap
tidak kelihatan, berbahaya ketika hujan.
Mohon diganti dengan yg lebih terang.
Kalo mau buat laporan kemana yaa?
Terima kasih atas responnya

    -  

10 Senin, 28 Des 20 01:22:31 Yana11950825 
Pak tolong usut sertifikat tanah untuk
Desa Bantar barang Rembang
Purbalingga ..knp semua tanah merka
tidak satupun ada sertifikatnya..pdahal
pajak PBB sellu di tagih tiap
tahun..mungkinkah ada KORUPSI
pak..tolong lah Pak @ganjarpranowo
(diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id
https://laporgub.jatengprov.go.id/main/deta
il/74627.html#.X-kzItgzbic)

KECAMATAN REMBANG
Disposisi :

    2020-12-28 13:16:30  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

11 Senin, 28 Des 20 01:19:48 SMS Laporgub 
Selamat Siang.. Mohon Di kroscek Pak
untuk Pembagian bantuan Covid di
Banjarkerta, Karanganyar, Purbalingga.
Saya sudah Lapor ke Desa tp tetak tak
Dapat. Moh. Solahudin Banjarkerta rt
04/02 Karanganyar Purbalingga
(diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id
https://laporgub.jatengprov.go.id/main/deta
il/74461.html#.X-kw0dgzbic)

KECAMATAN KARANGANYAR
Disposisi :

    2020-12-28 13:17:10  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

12 Rabu, 23 Des 20 15:05:19 Adi m 
*Perihal : Pengaduan Adanya Kerumunan
Di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet
Kabupaten Purbalingga* Dengan hormat,
Mohon ijin saya warga Desa Pengalusan
Kecamatan Mrebet di desa kami lebih
tepatnya di Rt 08 Rw 01 Terdapat sebuah

KECAMATAN MREBET
Disposisi :

    2020-12-28 13:22:56  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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masjid dimana masjid tersebut juga
sebagai tempat Pengajian bagi anak anak
kegiatan mengaji dilaksanakan setiap hari
Senin - Sabtu pukul 14.00 - 15.00 WIB
yang saya sayangkan adalah di masa
pandemi ini baik penyelenggara ( guru
ngaji) maupun yang berangkat untuk
mengaji TIDAK MENERAPKAN
PROTOKOL KESEHATAN dan seakan-
akan sangat acuh tidak mempedulikan
tidak ada yang Menggunakan Masker
maupun tidak ada yang Fasilitas
pendukung seperti Thermo Gun maupun
tempat Cuci Tangan , saya bukanya tidak
suka adanya pengajian tersebut tetapi
karena ini masa Pandemi Covid - 19
haruslah kita menjaga kesehatan agar
terhindar dari virus tersebut apalagi yang
mengaji anak anak antara 4-9 tahun itu
merupakan usia yang masih rentan, saya
juga pernah mengingatkan karena
kebetulan saya Bagian dari SATUAN
TUGAS PENANGANAN COVID 19 di
instansi pemerintah kabupaten namun
bukan di Purbalingga akan tetapi
masukkan saya tidak sama sekali di gubris
sehingga saya mohon kepada instansi
terkait untuk menegakan Protokol
Kesehatan di Pengajian tersebut Demikian
yang dapat saya sampaikan kurang
lebihnya mohon maaf yang sebesar-
besarnya dan atas bantuan serta
kerjasama nya saya sampaikan
Terimakasih.
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13 Selasa, 22 Des 20 01:37:30 bundane_atha_aisy 

Pak Ganjar, pangapunten tanglet di luar
topik. Ini tentang tracing keluarga pasien.
Purbalingga apakah benar lagi ga ada
kuota untuk swab keluarga yang positif ?
Matur nuwun menawi kerso balas Pak.
(diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id
https://laporgub.jatengprov.go.id/main/deta
il/74268.html#.X-FNQNgzYdU)

DINKES
Disposisi :

    2020-12-28 13:25:37  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

14 Senin, 21 Des 20 01:25:37 SMS Laporgub 
Pak Ganjar selamat malam, di desa
kertanegara kecamatan kertanegara
kabupaten purbalingga, masyarakat tidak
menerapkan prinsip 3M. Banyak yang
terindikasi positif namun tidak bersedia
isolasi mandiri, pemerintah desa juga
terkesan membiarkan. Kami sekeluarga
yang berusaha menjaga prokes justru
dimusuhi. Mohon perhatian khususnya
Pak, agar pemerintah desa kertanegara
kabupaten purbalingga berpartisipasi aktif
mencegah penyebaran covid. Terima
kasih. (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/74161.html#.X
9_5XdgzYdU)

KECAMATAN KERTANEGARA
Disposisi :

    2020-12-21 01:38:06  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

15 Senin, 21 Des 20 01:23:26 Yana11950825 
Pak ganjar tolong selesaikan masalah
warga Desa Bantar barang rembang
purbalingga..mengenai sertifikat tanah knp
gak bisa di buat ..sedangkan pajak PBB
Selalu ada tiap tahun kita byr tp kok
sertifikat gak bsa di bikin buat tanah2 kmi

KECAMATAN REMBANG
Disposisi :

    2020-12-21 01:37:31  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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pak.. TOLONG KAMI PAK
@ganjarpranowo (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/74142.html#.X
9_43dgzYdU)

16 Selasa, 15 Des 20 01:51:23 Cakyana 
Maaf pak mengganggu waktuny....Kami
mau memberi tahukan Masalah sertifikat
tanah warga desa bantar barang kenapa
gak bisa di buat...alasannya tidak masuk
akal..mohon di telusuri..padahal kita warga
taat bayar pajak PBB ....tolong lah lah kita
pak ganjar ..mohon maaf sebelumnya
(diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id
https://laporgub.jatengprov.go.id/main/deta
il/73934.html#.X9gWZtgzYdU)

KECAMATAN REMBANG
Disposisi :

    2020-12-15 06:04:54  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

17 Sabtu, 12 Des 20 11:08:56 Tofik Hidayat 
Selamat malam, Izin bertanya apabila
dokumen ijazah hilang apa bisa di buat
atau di proses kembali? Dan kalo bisa
bagaimana prosedur dan mekanismenya?
Trima kasih.

Selamat siang, mohon maaf,
Ijazah SD atau SMP ? untuk lebih
jelasnya silahkan datang langsung
ke Kantor Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Purbalingga.

Terimakasih

Ijazah SMK, masalahnya saya
bersekolah di luar daerah tepatnya
di Jakarta, dan lagi pandemi
seperti ini tidak memungkinkan
saya untuk pergi ke Jakarta, apa
saya bisa membuat kembali di sini
? dan saya sudah berdomisili di

DINDIKBUD
Disposisi :

    2020-12-14 05:57:36  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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Purbalingga, tolong informasinya
dan solusinya ka?trima kasih

18 Jum'at, 11 Des 20 14:03:03 Eko Fajar Iman 
Ibu bupati yang terhormat..terkait dengan
penanganan sampah di purbalingga
khusus untuk kelurahan Kalikabong yang
sekarang sudah ada TPS 3 R penanganan
masih jauh dari maksimal...kami mohon
pihak terkait DLH purbalingga untuk bisa
memperhatikan karena selama ini kurang
adanya pedampingan Sampah sudah
seperti gunung yang tidak tahu mau
diapakan dan dikemanakan Karena sebab
terkait dengan pengangkutan yang tidak
maksimal

DLH
Disposisi :

    2020-12-14 05:56:16  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

19 Jum'at, 11 Des 20 10:25:34 julian Kristianto 
Selamat sore Ibu Bupati,
Perkenankan saya untuk menikmati hak
saya sebagai pelanggan PDAM Kab.
Purbalingga sebagaimana pelanggan lain
yang AIRnya lancar.
Izin melaporkan Ibu kalau AIR PDAM di
Kelurahan Kalimanah Kulon Khususnya
Rt.01/04 tidak mengalir.
Atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.

selamat malam pak julian,

kami informasikan bahwa
Kalimanah kulon sdh msk progres
2021, satu rangkaian dg
pemanfaatan ma.pejerukan satu
rangkaian dengan proyek bandara,
semoga dapat segera terlaksana
saat ini sudah masuk di As 2
Bupati untuk perijinannya

terimakasih

PDAM
Disposisi :

    2020-12-14 05:54:07  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

20 Kamis, 03 Des 20 21:46:43 Joko Warsono 
 kepada yth ibu Bupati Saya mau tanya

DINPERINDAG
Disposisi :

    2020-12-04 03:01:19  
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cara untuk mengajukan bantuan dari
disprindag untuk kami kelompok
pedagang sayur keliling yang
mengunakan sepeda motor di pasar pagi
bobotsari bagian belakang kami butuh
bantuan grobak trimakasih

Proses :
    - 

Selesai :
    -  

21 Kamis, 03 Des 20 11:45:02 utoyo 
Kami warga RT 07/04 Kutasari,
Purbalingga ingin membudayakan ikan
gurame secara kelompok, mohon
informasi apakah Dinas Perikanan ada
program pelatihan budidaya ikan gurame
? Kalau ada kami mendaftar untuk bisa
mengikuti sehingga kami kami bisa
membudidayakan ikan gurame secara
baik dan benar. Syukur bisa dibantu /
dibimbing dalam budidaya ikan gurame.
Terima kasih atas perhatiannya dan kami
minta maaf yang sebesar besarnya apa
tidak berkenan. hormat kami utoyo

DKPP
Disposisi :

    2020-12-04 02:56:27  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

22 Rabu, 25 Nov 20 02:22:03 Dewangga Ilman Paksi Kurniawan 
Ada kegiatan GALIAN C di desa
Kemangkon, Kecamatan Kemangkon
yang berdampak pada kerusakan
lingkungan dan jalan raya. Mohon di-
investigasi kelengkapan perizinan nya.
Karena sudah menimbulkan konflik antar
warga dan penambang, sedangkan
konsolidasi tingkat DESA, KECAMATAN
dan KABUPATEN, TIDAK BISA
MEREDAKAN KONFLIK WARGA.
(diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id
https://laporgub.jatengprov.go.id/main/deta

DLH
Disposisi :

    2020-11-25 03:15:16  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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il/43.html#.X72_m2gzYdU)

23 Rabu, 25 Nov 20 01:37:04 Fajar triono 
Kami mohon tambang pasir galian C
segera di tutup karena mengakibatkan
jalan rusak (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/55.html#.X721
DWgzYdU)

DLH
Disposisi :

    2020-11-25 03:13:36  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

24 Sabtu, 21 Nov 20 02:41:51 a.m teguh wahono 
PDAM diwilayah selabaya lama2 g
jelas..musim kemarau mati jam 5.30 nyala
jam 8.00..mati jam 16 nyala habis
maghrib..sekarang tambah parah..jam 5
mati jam 13 nyala...jam 15 mati nyala lgi
jam 22..mana pelayanan terbaik..klo
ngasih solusi suruh pake toren..itu bukan
solusi..tpi klo kami telat..kami kena
denda....mohon perhatianya..

Aslmkm Wr, Wb..

Terimkasih atas laporannya pak
Teguh W, Mohon untuk di infokan
Selabayanya persisnya RT / RW /
Lokasinya

biar Team teknik PDAM akan
memeriksanya

Terimakasih...

PDAM
Disposisi :

    2020-11-21 05:19:40  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

25 Senin, 09 Nov 20 01:29:21 Eko Fajar Iman 
Lapor bu bupati....terkait dengan TPS 3 R
di kalikabong...LH kabupaten terkesan
membiarkan..masalahnya dari awal
operasi sampai sekarang kurang adanya
dampingan personal apa lagi terkait biaya
operasional...sehingga sampah tidak
terpilah secara maksimal....dulu pada saat

DLH
Disposisi :

    2020-11-09 01:31:55  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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pembangunan..ibu bupati pernah matur
untuk dibantu terkait operasional...sampai
sekarang tidak ada...matursuwun

26 Jum'at, 06 Nov 20 02:40:13 Sap Bobotsari 
Susahnya mencari tempat sampah atau
membuang sampah dan toilet di gor
purbalingga jawa tengah padahal itu
tempat selalu ramai dikunjungi apalagi
saat minggu pagi untuk berolah raga dan
banyak pusat jajanan tapi bingung dimana
buang sampahnya dan kalo kebelet
bingung toilet susah dan ga ada air sama
sekali mohon pemerintah setempat dapat
menyediakan tempat sampah dan toilet
umum bersih demi membudayakan hidup
bersih apalagi dalam keadaan covid ini
kita harus budayakan kebersihan minimal
dari diri sendiri (diteruskan dari lapor.go.id
https://www.lapor.go.id/laporan/detil/tidak-
ada-tempat-sampah-digor-purbalingga)

DLH
Disposisi :

    2020-11-09 01:20:58  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

27 Jum'at, 06 Nov 20 01:41:56 indit septi pamuji 
Ijin lapor ... Desa kedungjati rt 1 rw 4
sering mati listrik.. sudah lapor pln
purbalingga tp malah disuruh lapornya ke
123 pln center.. sudah lapor jg ke pln
center 123 tp sama aja.. seminggu mati
listrik bisa 3 kali dg durasi hampir 5 jam
bahkan pernah dari jam 4 subuh hingga
jam 2 siang.. tolong pak ganjar ..banyak
pekerja wig di tempat saya .. mereka kerja
harus pakai lampu .. kasian pak..
pekerjaan sering tersendat hanya krna
masalah listrik.. Saya harap laporan saya

Terimaksih untuk pelaporanny,
mohon untuk dapat disampaikan
alamt lengkap dan no hp utk bisa
ditindaklanjuti oleh petugas PLN.
Terimaksh

DINKOMINFO
Disposisi :

    2020-11-09 01:30:04  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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di respon . Terimakasih.. ttd indit
(diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id
https://laporgub.jatengprov.go.id/main/deta
il/73259.html#.X6SpoGgzYdU)

28 Jum'at, 06 Nov 20 01:34:39 Prasetyo Dwi 
Mohon maaf menganggu pak hanya
sekedar melaporkan bahwa kami buruh
PT dipurbalingga khususnya PT
shungcang Indonesia sangat terzolimi
pak,kami bekerja kontrak dengan durasi
1thun tanpa jaminan kesehatan,tanpa
Jamsostek,hak cuti tahunan juga tidak
ada,sistim kontrak tapi bekerja harian jika
kami sakit dengan skd ttp dipotong
gaji,dan lembur bukan dibayar tapi diganti
hari,,pihak Disnaker kabupaten
Purbalingga pun seolah2 tutup mata pak
karena ini yang terjadi di PT bulu mata
dan rambut palsu dr Korea,mohon ada
kejelasan pak mohon keadilannya matur
sembah nuwun sebelumnya. (diteruskan
dari laporgub.jatengprov.go.id https://lapor
gub.jatengprov.go.id/main/detail/73377.ht
ml#.X6Sn1WgzYdU)

DINNAKER
Disposisi :

    2020-11-09 01:17:38  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

29 Rabu, 04 Nov 20 11:10:39 Indra kurniawan 
Melaporkan dan agar pemerintah
menindak lanjuti masalah resapan
septiptang besar di dusun Cakra
kelurahan Kedungwuluh kecamatan
Kalimanah . Sudah mencemari sumur
warga dusun tersebut. Mohon kepada PLT
Bupati Purbalingga menanggapi keluhan
masyarakat dukuh Cakra. Matur nembah

DLH
Disposisi :

    2020-11-05 01:06:59  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

                            12 / 53



 
suwun.

30 Selasa, 03 Nov 20 06:52:22 yuli setiawan 
susahnya mencari tempat sampah atau
membuang sampah dan toilet di gor
purbalingga jawa tengah padahal itu
tempat selalu ramai dikunjungi apalagi
saat minggu pagi untuk berolah raga dan
banyak pusat jajanan tapi bingung dimana
buang sampahnya dan kalo kebelet
bingung toilet susah dan ga ada air sama
sekali mohon pemerintah setempat dapat
menyediakan tempat sampah dan toilet
umum bersih demi membudayakan hidup
bersih apalagi dalam keadaan covid ini
kita harus budayakan kebersihan minimal
dari diri sendiri Selengkapnya

DLH
Disposisi :

    2020-11-03 08:13:14  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

31 Senin, 02 Nov 20 02:34:15 Fitra priangga yudha 
Akses jalan raya kamangkon desa
Kemangkon yang sebelumnya dilaporkan
rusak akibat aktifitas tambang pasir masih
belum dilakukan pembenahan secara
serius. Pembenahan jalan
rusak/berlubang tidak diaspal kembali,
hanya diurug menggunakan batu dan
pasir. Padahal beban jalan yg dilalui truk
penambang sangat berat, jadi
perbaikan/pembenahan yang dilakukan
hanya sia sia, baru satu dua hari dilewati
sudah rusak seperti semula. Mohon
menjadi perhatian untuk pihak pemprov.
Pemda. Dinas lingkungan Dan pihak pihak
terkait memberikan teguran keras pada
pihak desa dan pemilik tambang agar

Terkait Pertambangan di
Kemangkon 

Telah dilaksanakan Rapat
koordinasi pada Kamis tanggal 22
Oktober 2020 yang di Pimpin oleh

Balai Besar Wilayah Serayu
Sungai Opak dihadiri oleh :

1. Kepala Cabang Dinas ESDM
Wilayah Serayu Tengah di
Banjarnegara

2. Balai PUSDATARU Wilayah

DLH
Disposisi :

    2020-11-02 05:58:28  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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bertanggung jawab maksimal.
Dikarenakan Sudah sangat merugikan
orang banyak dan sering sekali terjadi
kecelakaan. (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/72813.html#.X
59v9YgzYdU)

Cir Jateng di Purwokerto

3. Kapolres Purbalingga

4,Kepala Sapol PP

5. Kepala DPUPR

6..Kepala Dinas Lingkungan Hidup

7.Camat Kemangkon

8. Kapolsek Kemangankon

9. Komadan Koramil Kemangkon

10 Kepala Desa Kengkon

Resume Rapat

1. Penambang Yang Berijin An.
Sunandar Arif Sucipto sanggup
memperbaiki jalan yang rusak

2. Penambang Tidak Berijin (PETI)
menjadi wewenang Aparat
Penegak Hukum (APH) akan di
tindak sesuai peraturan yang
berlaku

Demikian 
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32 Senin, 02 Nov 20 02:29:03 s._pman 

Tolong bantuanya Bapak Gubernur Jawa
Tengah, di desa Kemangkon kec.
Kemangkon Kab. Purbalingga Jawa
Tengah Jalan utama di desa kami rusak
parah, ada sekitar 2km. Dikarenakan
setiap hari ada dump truck membawa
pasir hasil galian d sungai, yang
mengakibatkan jalan rusak parah. Di desa
kemangkon sendiri ada 3 lokasi galian
tambang pasir, d satu tempat galian ada 3
- 4 exsavator sehingga jalan d desa kami
seharinya bsa smpi 100 dump truck keluar
masuk jalur utama desa kemangkon,
sehingga mengakibatkan jalan rusak dan
menggangu pengguna jalan. Kami
menginginkan galian tambang pasir di
desa kami di cabut izin penambangannya.
Sekiranya bapak berkenan membantu
warga untuk bsa menutup tambang pasir
di desa kami. Terimakasih (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/72831.html#.X
59uv4gzYdU)

DLH
Disposisi :

    2020-11-02 05:56:08  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

33 Senin, 02 Nov 20 02:19:31 Dirin AS 
mau minta KIP udah ke desa ke dinas
pendidikan kabupaten ke dinas sosial
kabupaten jawaban tak bisa saya pernah
lapor ke lapor gub dan udah ada jawaban
tak bisa balas karena tak punya hp baru
sekarang punya hp lagi demi belajar
online anak2 tolong solusinya pak
(diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id

DINDIKBUD
Disposisi :

    2020-11-02 02:20:27  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

                            15 / 53



 
https://laporgub.jatengprov.go.id/main/deta
il/72955.html#.X59shIgzYdU)

34 Senin, 02 Nov 20 02:13:55 Nurhayati 
Jalan rusak parah sepanjang desa
Kemangkon karena proyek depot pasir.
Mohon untuk mengusir proyek depot pasir
dari desa Kemangkon karna tidak ada
yang bisa menghentikan proyek depot
pasir desa kemangkon. Setelah itu mohon
langsung diperbaiki jalan desa
Kemangkon. (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/73030.html#.X
59rNYgzYdU)

DLH
Disposisi :

    2020-11-02 02:16:20  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

35 Sabtu, 17 Okt 20 14:21:56 Slamet karsito 
assalamu'alaikum..yth dinas terkait..saya
mau menanyakan soal pajak bangunan
bibi sayaa/n nasri dari desa kasih ,disitu
terkena pajak bangunan 252.000,sdh 3
kali/3thn,apa memang sebesar itu,saya
blm pernah dengar di desa ada pajak
sebesar itu,padahal bangunannya bkn
golongan rumah mewah.mohon
penjelasannya.terima kasih

BAKEUDA
Disposisi :

    2020-10-19 03:36:42  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

36 Selasa, 13 Okt 20 04:54:04 Asep Gianto 
kami butuh bantuan mesin sedot pasir
untuk memberdayakan masyarakat dusun
limus desa karangbawang kec rembang
kab purbalingga. barang kali ada bantuan
hibah atau investasi monggo
085713603233 (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/71836.html#.X

DLH
Disposisi :

    2020-10-15 00:47:34  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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4UyxtAzYdU)

37 Selasa, 13 Okt 20 04:51:05 SMS Laporgub 
Pak Ganjar, saya baru berkunjung
kerumah saudara di purbalingga, desa
kemangkon, dekat dengan lapangan
udara wirasaba (sedang dibangun
bandara JB Sudirman) Jalanan disekitar
sini rusak parah, karena ada
penambangan pasir besar besaran, akses
jalan raya satu satunya rusak seperti akan
saya kirim fotonya, mungkin foto tidak
mewakili kondisi yg lebih parah
realnya,mohon bapak Ganjar berkenan
berkunjung kemari dan melihat kondisi
sini, menurut info ada penguasa kuat tidak
resmi yg menyebabkan kegiatan
penambangan pasir besar besaran tanpa
henti disini, ini yg menyebabkan jalanan
rusak. Saya tidak ingin ikut campur perihal
penguasa resmi dan tidak resmi disini,
saya hanya ingin jalann ini diperbaiki dan
tidak ada kerusakan lagi pak. Kasihan
warga yg memakai jalan satu satunya ini
pak. Terima kasih (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/71783.html#.X
4UxkNAzYdU)

DLH
Disposisi :

    2020-10-13 06:51:30  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

38 Minggu, 04 Okt 20 00:55:30 safdi wahyono 
maaf bu mau tanya apakh bulan ini ada
sensus penduduk.. klo sensus pnduduk
harusnya kerumah rumah ya..

DINKOMINFO
Disposisi :

    2020-10-05 01:07:06  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
39 Sabtu, 03 Okt 20 06:36:14 Yona Winata DINKOMINFO
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PELAYANAN SANGAT AMAT LAMAA!!
KASIAN KALAU PASIENNYA LANSIA
DAN BALITA

Terimakasih atas masukannya,,,
mohon untuk dapat diperjelas yang
panjenengan maksudkan
pelayanan dimana nggih pak ?

maturnuwun

Disposisi :
    2020-10-05 01:05:29  

Proses :
    - 

Selesai :
    -  

40 Rabu, 23 Sep 20 00:57:39 Dian Rosa Indah 
Assalamualaikum wr wb , pak Ganjar
Saya mau melaporkan lagi terkait laporan
saya sebelumnya yg katanya belum
lengkap. Kemarin tgl 1 september 2020
pihak perangkat desa sudah kerumah ibu
mertua saya. Dan katanya baru mau dicek
datanya pak. Soal bantuan pembangunan
rumah itu memang betul ibu mertua saya
sama sekali tidak menerima bantuan
uangnya pak. Tapi pihak perangkat desa
bilang kalo uangnya sudah di berikan ibu
mertua saya. Kemanakah uang bantuan
tersebut pak ??? Tolong ditindak lanjuti
pak ,,,kasihan ibu mertua saya janda
dengan anak 5. ini identitas ibu mertua
saya. Nama : Hadmini Alamat : Dusun
katimaha desa tangkisan rt 003 rw 005
kec. Mrebet kab. Purbalingga , Jawa
Tengah , 53352 (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/70067.html#.X
2qdCmgzYdU)

KECAMATAN MREBET
Disposisi :

    2020-09-24 01:02:15  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

41 Selasa, 22 Sep 20 00:46:29 Eden Puspita Sari 
Yang mulia presiden ri bpk

DINDIKBUD
Disposisi :

    2020-09-22 02:07:56  
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jokowidodo.kami mohon bantuan dana
pendidikan untuk cucu kami eden puspita
sari kelas 1 smp negeri 1
kalimanah,kecamatan
kalimanah,purbalingga.trimakasih.misdi
rt01/05 kalimanah kulon,kecamatan
kalimanah,purbalingga,jateng. (diteruskan
dari lapor.go.id https://www.lapor.go.id/lap
oran/detil/bantuan-siswa-miskin-6)

Proses :
    - 

Selesai :
    -  

42 Sabtu, 19 Sep 20 19:30:43 beno 
mohon bantuan 1 set gamelan perunggu,,,
trimakasih

DINDIKBUD
Disposisi :

    2020-09-21 00:33:25  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
43 Senin, 14 Sep 20 12:45:54 faafebria 

Assalamu'alaikum pak,mohon di tindak
lanjuti penambangan pasir menggunakan
alat berat pak,dari desa
kemojing,kecamatan
kemangkon,purbalingga Terimakasih pak
Wassalamu'alaikum (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/69355.html#.X
18DZmgzYdU)

DLH
Disposisi :

    2020-09-15 08:50:35  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

44 Sabtu, 12 Sep 20 12:46:20 Lela Ngidiatul Munawaroh 
1. Min bukanya tes CPNS SKD sama SKB
lebih menyeluruh SKD ya. Kenapa
bobotnya lebih besar SKB. harusnya
bobot 60% jika terdiri dari wawancara,
praktil dan CAT. lha ini kan cuma CAT
doang, harusnya bobotnya yg 40% dong.
2. Untuk pengisian formasi yang kosong

1. silahkan anda protes ke BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA di
Jakarta, yg bikin aturan mereka
mas/mbak 2. dikosongkaan untuk
tahun depan, silahkan
mengusulkan ke dewan/bu tiwi
kalo bisa mas. kalo tdk bisaa ke
Mentri saja

BKPPD
Disposisi :

    2020-09-14 07:35:58  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

                            19 / 53



 
tatacaranya bagaimana min, diambilkan
darimana? Bisakah dengan pengusulan?

45 Sabtu, 05 Sep 20 08:46:51 mohammad nugroho gidwantono 
masih nggak lowongan kerja tukang bersih
jalan dan daftarya kmana

DLH
Disposisi :

    2020-09-07 07:35:41  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
46 Rabu, 02 Sep 20 10:46:58 Salman Syah Rizal 

Assalamu'alaikum, untuk masalah daring,
saya sebagai siswa mata saya jadi kurang
nyaman, mungkin minus (semoga tidak)
karena setiap waktu harus memegang HP
dan laptop secara bergantian, mohon
untuk solusinya, saya tidak mau mata
saya menjadi lebih parah, saya
mempunyai cita cita sebagai polisi, jika
mata saya minus melebihi 1/2 maka saya
tidak bisa lolos, dengan sangat memohon
untuk solusi terbaik, terimakasih

DINDIKBUD
Disposisi :

    2020-09-04 07:37:53  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

47 Selasa, 01 Sep 20 05:19:43 Kaida Fitriani 
Bismillah..
Dengan SE Bupati terbaru pekan lalu.
Bunyinya gak boleh luring. Tapi salah 1
SEKOLAH ISLAM TERPADU DI KOTA
PURBALINGGA melakukan luring dengan
protokol kesehatan yang kurang ketat.
Belajar disekolah dari jam 07.30 - 14.30
setelah itu kembali ke asrama untuk
kegiatan selanjutnya, jarang pake masker,
dll.
Tolong dong disidak dan beri pengarahan
seberapa bahayanya Covid ini biar ada

DINDIKBUD
Disposisi :

    2020-09-01 09:08:46  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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disiplinnya dan patuh aturan.
Udah pernah laporan disini, tapi belum
dijawab sama admin pendidikannya.
Terima kasih..

48 Senin, 31 Agu 20 08:50:07 Dewi Utami 
Assalamualaikum pak ganjar.. Bapak
perkenalkan saya dewi utami sari dari
Desa Kemangkon, Kec. Kemangkon, Kab.
Purbalingga Saya ingin mengadu laporan
saya terkait galian C ilegal yang sudah
kesekian kali tidak ada titik terang, dan
tindakan yang tegas dari aparat kepolisian
dan pemerintahan setempat.. Ini laporan
saya yang ke empat kalinya di aplikasi
Lapor Gub, sudah mencoba di fb, dm ig,
semua yang berkaitan dengan oak ganjar..
Warga kami menolak adanya operasi
galian c tersebut, tapi setiap kami lapor
tidak ada tindak lanjut dari pihak polsek
Kemangkon dan polres Purbalingga.. hari
senin tanggal 24 Agustus 2020 excavator
kembali turun ke desa kami, dan memulai
lagi aktifitas pertambangan yang sempat
sudah di tolak 1 tahun yang lalu.. Tolong
kami pak ganjar, tolong tertibkan galian c
tersebut yang sudah sangat meresahkan
masyarakat sekitar (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/67975.html#.X
0xXBMgzYdU)

DLH
Disposisi :

    2020-08-31 10:30:28  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

49 Jum'at, 28 Agu 20 13:43:22 Eko Sudarmasto 
Mangunegara, Sabtu, 28 Agustus 2020
Kepada Ykh. Bupati Kabupaten

BAGIAN HUMAS
Disposisi :

    2020-08-31 07:49:42  
Proses :
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Purbalingga Di Tempat Hal : Kemitraan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Assalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakaatuh Ba’da salam, segala puji
syukur hanya milik Alloh Subhanahu
Wata’ala. Shalawat serta Salam semoga
tercurahkan kepada Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wassalam, Keluarga,
Shahabat serta Umatnya yang selalu
Istiqomah hingga Yaumul Akhir. Pada
kesempatan yang baik ini, kami ingin
menyampaikan semoga Ibu dalam
keadaan sehat wal afiyah dan selalu
dalam Lindungan Alloh Subhanahu
Wata’ala. Aamiin. Bersama surat ini
ijinkanlah kami memperkenalkan diri
bahwa KPMI (Komunitas Pengusaha
Muslim Indonesia) merupakan
perkumpulan nirlaba bentukan para
asaatidz yang bertujuan memberikan
pemahaman muamalah syar’iyyah
kepada para pengusaha muslim dan tidak
terlibat dalam bisnis praktis. Adapun bisnis
praktis para pengusaha anggotanya boleh
dilakukan. AAA (Auliya Afiyah Ammar -
Rumah Besar Maal & Tamwil), merupakan
Mitra Strategis KPMI dan inisiator
terbentuknya KPMI korwil Purbalingga,
saat ini bermitra dengan para pengusaha
anggota KPMI. Sehubungan dengan
Diversifikasi Unit Usaha Milik Desa, kami
AAA (Auliya Afiyah Ammar - Rumah Besar
Maal & Tamwil), siap bersinergi dengan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga,

    - 
Selesai :

    -  
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utamanya sebagai Mitra BUMDes (Badan
Usaha Milik Desa). Adapun butir-butir
Penawaran Kemitraan antara Kades (di
bawah kordinasi Camat) dengan AAA
(Auliya Afiyah Ammar - Rumah Besar
Maal & Tamwil), utamanya sebagai Mitra
BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
adalah sebagai berikut : 1) Kades (di
bawah kordinasi Camat) berkenan
memfasilitasi warganya (jika ternyata
produknya layak Minimarket-Export & ada
permintaan dari buyer Lokal maupun Luar
Negeri). Fasilitas yang Bapak/Ibu berikan
kepada warga Produsen dapat berupa
regulasi / bahan baku / pendampingan /
packing / pengiriman 2) Kades (di bawah
kordinasi Camat) menjadi Sponsorship
Event dan/atau Nara Sumber pada event-
event yang diadakan Kami (KPMI korwil
Purbalingga dan AAA) di Desa 3) Kami
(Distribution Center Halalan Thoyyiban)
menyediakan Sembako Murah (6% di atas
harga principal/pabrikan) untuk BUMDes
Grosir (sebagai Sub Distribution Center)
untuk selanjutnya mendistribusikan
kepada BUMDes Grosir - Agen - Warung-
warung Desa (yang direkomendasi Kades)
4) Kami (Dealer Al Muwashsholah
Purbalingga) menyediakan Sarana
Penunjang Usaha BUMDes berupa Motor
Roda Tiga Box Modifikasi merk Kaisar -
Nozomi - TVS (varian terlampir) dan/atau
menyiapkan Channel Kendaraan Bermotor
BUMDes (#1channel1desa) untuk merk
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Benelli - SM Sport - SYM - Kaisar -
Nozomi - TVS - Happy (motor roda 2 &
roda 3) + Rayvolt (sepeda listrik) + Tata
(pickup-truk) 5) Kami (Electric & Home
Appliance Al ‘Uddah) menyediakan alat
listrik & home appliance untuk Toko Listrik
& Home Appliance BUMDes 6) Kami
(Rumah Makan Kebon Eyang &
pengusaha kuliner Purbalingga lainnya)
menyiapkan Warung Makan Serba Ada
BUMDes 7) Kami (Agen JNE & Agen
Logistic area Purbalingga lainnya)
menyiapkan Sub Agen jasa pengiriman
barang BUMDes 8) Kami (Proin Travel &
konsorsium umrah-haji khusus)
menyiapkan Sub Agen Umrah-Haji
Khusus BUMDes 9) Kami (bekerjasama
dengan HIPLI - Himpunan Pengusaha
Laundry Indonesia) menyiapkan Outlet
Laundry & Car Wash BUMDes 10) Kami
(Pedagang Hasil Bumi Ats Tsamar
bekerjasama dengan KPMI Bekasi Raya)
menyiapkan BUMDes Pengepul Buah-
Sayuran-Palawija-Hasil Bumi lainnya
untuk penjualan ke Pasar Induk Cibitung
Bekasi 11) Kami (Kandang Besar Al
Jaasim bekerjasama dengan KPMI Bekasi
Raya) menyiapkan BUMDes Pengepul
Ternak Sapi + Kambing untuk penjualan
ke RPH (Rumah Potong Hewan)
Kalimalang & Cakung, baik untuk
kebutuhan rutin harian maupun qurban 12)
Kami (Exportir Industri Kreatif
bekerjasama dengan KPMI Pusat)
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menyiapkan BUMDes Pengepul Hasil
Industri Kreatif asli Purbalingga untuk
dicarikan Pembelinya di Luar Negeri (di
ekspor) 13) Kami (Global Siber Persada
bekerjasama dengan pakar IT Dr. Toto
beserta penggiat e-commerce
Purbalingga) menyiapkan Rumah Digital
Desa RDD & Digitalisasi Sumber Daya
Alam-Manusia sebagai Unit Marketing
Online BUMDes 14) Kami (bekerjasama
dengan Provider Purbalingga) menyiapkan
Wifi Area + Nomor Perdana Urut untuk
Perangkat Desa (@ 10 nomor urut)+
Dompet Pulsa sebagai Counter Pulsa
BUMDes 15) Kami (Paguyuban Penggiat
Wisata Purbalingga Wisbangga)
menyiapkan Playing Ground Area
BUMDes di lokasi yang direncanakan
Desa menjadi lokasi wisata EcoTourism-
AgroEduTourism 16) Kami (Pengusaha
Muslim KPMI-AAA) in shaa Alloh
memfasilitasi potensi-potensi Desa lainnya
seperti tersebut di bawah ini, melalui
komunikasi lebih lanjut Mohon konfirmasi
waktu Bupati, agar kami dapat
mempresentasikan hal ini.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakaatuh. Abu Hafi Eko Sudarmasto,
SSi. (fast respon whatsapp 0813 1083
4205) Auliya Afiyah Ammar – Rumah
Besar Maal & Tamwil Strategic Partner
KPMI (Komunitas Pengusaha Muslim
Indonesia) Pusat Email
bmtaaa@gmail.com Tindasan : Kepada

                            25 / 53



 
Ykh. Para Kepala Dinas - Camat - Kepala
Desa

50 Jum'at, 28 Agu 20 13:41:17 Eko Sudarmasto 
Mangunegara, Sabtu, 28 Agustus 2020
Kepada Ykh. Bupati Kabupaten
Purbalingga Di Tempat Hal : Kemitraan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Assalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakaatuh Ba’da salam, segala puji
syukur hanya milik Alloh Subhanahu
Wata’ala. Shalawat serta Salam semoga
tercurahkan kepada Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wassalam, Keluarga,
Shahabat serta Umatnya yang selalu
Istiqomah hingga Yaumul Akhir. Pada
kesempatan yang baik ini, kami ingin
menyampaikan semoga Ibu dalam
keadaan sehat wal afiyah dan selalu
dalam Lindungan Alloh Subhanahu
Wata’ala. Aamiin. Bersama surat ini
ijinkanlah kami memperkenalkan diri
bahwa KPMI (Komunitas Pengusaha
Muslim Indonesia) merupakan
perkumpulan nirlaba bentukan para
asaatidz yang bertujuan memberikan
pemahaman muamalah syar’iyyah
kepada para pengusaha muslim dan tidak
terlibat dalam bisnis praktis. Adapun bisnis
praktis para pengusaha anggotanya boleh
dilakukan. AAA (Auliya Afiyah Ammar -
Rumah Besar Maal & Tamwil), merupakan
Mitra Strategis KPMI dan inisiator
terbentuknya KPMI korwil Purbalingga,

Naam. Kami menunggu kabar
selanjutnya dari Kepala Dinas
Pemberdayaam Masyarakat &
Desa cc pak Dedhy Syukron
jazakhallahu khairan

DINPERMASDES
Disposisi :

    2020-09-22 02:46:54  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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saat ini bermitra dengan para pengusaha
anggota KPMI. Sehubungan dengan
Diversifikasi Unit Usaha Milik Desa, kami
AAA (Auliya Afiyah Ammar - Rumah Besar
Maal & Tamwil), siap bersinergi dengan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga,
utamanya sebagai Mitra BUMDes (Badan
Usaha Milik Desa). Adapun butir-butir
Penawaran Kemitraan antara Kades (di
bawah kordinasi Camat) dengan AAA
(Auliya Afiyah Ammar - Rumah Besar
Maal & Tamwil), utamanya sebagai Mitra
BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
adalah sebagai berikut : 1) Kades (di
bawah kordinasi Camat) berkenan
memfasilitasi warganya (jika ternyata
produknya layak Minimarket-Export & ada
permintaan dari buyer Lokal maupun Luar
Negeri). Fasilitas yang Bapak/Ibu berikan
kepada warga Produsen dapat berupa
regulasi / bahan baku / pendampingan /
packing / pengiriman 2) Kades (di bawah
kordinasi Camat) menjadi Sponsorship
Event dan/atau Nara Sumber pada event-
event yang diadakan Kami (KPMI korwil
Purbalingga dan AAA) di Desa 3) Kami
(Distribution Center Halalan Thoyyiban)
menyediakan Sembako Murah (6% di atas
harga principal/pabrikan) untuk BUMDes
Grosir (sebagai Sub Distribution Center)
untuk selanjutnya mendistribusikan
kepada BUMDes Grosir - Agen - Warung-
warung Desa (yang direkomendasi Kades)
4) Kami (Dealer Al Muwashsholah
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Purbalingga) menyediakan Sarana
Penunjang Usaha BUMDes berupa Motor
Roda Tiga Box Modifikasi merk Kaisar -
Nozomi - TVS (varian terlampir) dan/atau
menyiapkan Channel Kendaraan Bermotor
BUMDes (#1channel1desa) untuk merk
Benelli - SM Sport - SYM - Kaisar -
Nozomi - TVS - Happy (motor roda 2 &
roda 3) + Rayvolt (sepeda listrik) + Tata
(pickup-truk) 5) Kami (Electric & Home
Appliance Al ‘Uddah) menyediakan alat
listrik & home appliance untuk Toko Listrik
& Home Appliance BUMDes 6) Kami
(Rumah Makan Kebon Eyang &
pengusaha kuliner Purbalingga lainnya)
menyiapkan Warung Makan Serba Ada
BUMDes 7) Kami (Agen JNE & Agen
Logistic area Purbalingga lainnya)
menyiapkan Sub Agen jasa pengiriman
barang BUMDes 8) Kami (Proin Travel &
konsorsium umrah-haji khusus)
menyiapkan Sub Agen Umrah-Haji
Khusus BUMDes 9) Kami (bekerjasama
dengan HIPLI - Himpunan Pengusaha
Laundry Indonesia) menyiapkan Outlet
Laundry & Car Wash BUMDes 10) Kami
(Pedagang Hasil Bumi Ats Tsamar
bekerjasama dengan KPMI Bekasi Raya)
menyiapkan BUMDes Pengepul Buah-
Sayuran-Palawija-Hasil Bumi lainnya
untuk penjualan ke Pasar Induk Cibitung
Bekasi 11) Kami (Kandang Besar Al
Jaasim bekerjasama dengan KPMI Bekasi
Raya) menyiapkan BUMDes Pengepul
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Ternak Sapi + Kambing untuk penjualan
ke RPH (Rumah Potong Hewan)
Kalimalang & Cakung, baik untuk
kebutuhan rutin harian maupun qurban 12)
Kami (Exportir Industri Kreatif
bekerjasama dengan KPMI Pusat)
menyiapkan BUMDes Pengepul Hasil
Industri Kreatif asli Purbalingga untuk
dicarikan Pembelinya di Luar Negeri (di
ekspor) 13) Kami (Global Siber Persada
bekerjasama dengan pakar IT Dr. Toto
beserta penggiat e-commerce
Purbalingga) menyiapkan Rumah Digital
Desa RDD & Digitalisasi Sumber Daya
Alam-Manusia sebagai Unit Marketing
Online BUMDes 14) Kami (bekerjasama
dengan Provider Purbalingga) menyiapkan
Wifi Area + Nomor Perdana Urut untuk
Perangkat Desa (@ 10 nomor urut)+
Dompet Pulsa sebagai Counter Pulsa
BUMDes 15) Kami (Paguyuban Penggiat
Wisata Purbalingga Wisbangga)
menyiapkan Playing Ground Area
BUMDes di lokasi yang direncanakan
Desa menjadi lokasi wisata EcoTourism-
AgroEduTourism 16) Kami (Pengusaha
Muslim KPMI-AAA) in shaa Alloh
memfasilitasi potensi-potensi Desa lainnya
seperti tersebut di bawah ini, melalui
komunikasi lebih lanjut Mohon konfirmasi
waktu Bupati, agar kami dapat
mempresentasikan hal ini.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakaatuh. Abu Hafi Eko Sudarmasto,
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SSi. (fast respon whatsapp 0813 1083
4205) Auliya Afiyah Ammar – Rumah
Besar Maal & Tamwil Strategic Partner
KPMI (Komunitas Pengusaha Muslim
Indonesia) Pusat Email
bmtaaa@gmail.com Tindasan : Kepada
Ykh. Para Kepala Dinas - Camat - Kepala
Desa

51 Jum'at, 28 Agu 20 08:26:32 Kimkom 
Bapak Ganjar yang terhormat... di Desa
kami (Desa Bumisari Kec. Bojongsari)
sedang di dirikan peternakan ayam yang
memakai blower.dan tentunya
memerlukan aliran daya listrik yang sangat
besar.yang ingin kami laporkan adalah
1.Pemasangan tiang listri tersebut berada
di saluran air atau di got.jalan yang belum
ada saluran air atau drainase saja di
bikin,tapi ini sudah ada drainase nya
malah di pasang tiang listik gimana ini pak
? 2.pemasangan kabel atau saluran listik
ini menggunakan kabel tanpa
bungkus.terlebih lagi jarak antara kabel
dan pepohonan sangat dekat dan
pepohonan ini merupakan sumber mata
pencaharian sebagian warga sebab ini
adalah pohon kelapa yang setiap hari di
ambil nira nya untuk pemenuhan
kebutuhan mereka.apakah tidal berbahaya
ini semua untuk warga.mengingat sifat
dari aliran lostri tsb yang besar dan bisa
merambat melalui pepohonan. Bapak
gubernur yang terhormat.kami masyarakat

Mudah2n laporan kami terkait tiang
listrik yang di tanam di got dan
kabel2 yang tidak terbungkus yang
nantinya akan segera di aliri arus
listrik dan cenderung
membahayakan keselamatan
segera di tindak lanjuti.lokasi Desa
BUMISARI.Kecamatan Bojongsari
kab Purbalingga.matursuwun Ibu
Bupati

DLH
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kecil yang hanya bisa melihat.dan
merasakan serta mengadu.terlalu banyak
kejadian di desa kami yang cenderung
berpihak kepada orang besar dan
mengabaikan keselamatan lami sebagi
orang desa.mohon kepada bapak untuk
menurunkan teamnya dan melihat
langsung fakta di lapangan.dan dari
instansi terkait seperti.pemdes,PU,PLN
cenderung diam dan melegalkan sesuatu
yang jelas2 melanggar aturan dan
merugikan masyarakat.terima lasih bapak
gubernur.. maju terus jateng.... (diteruskan
dari laporgub.jatengprov.go.id https://lapor
gub.jatengprov.go.id/main/detail/67825.ht
ml#.X0hcw8gzYdU)

52 Selasa, 25 Agu 20 23:53:38 Kaida Fitriani 
Dengan SE Bupati terbaru untuk sekolah
belum boleh tatap muka. Tapi salah satu
sekolah Islam Terpadu di Purbalingga
udah tatap muka dengan protokol
kesehatan yang kurang maksimal.
Silahkan bisa ditengok kesana secara
sidak. Apakah itu termasuk pelanggaran /
tidak?

DINDIKBUD
Disposisi :

    2020-08-26 07:29:59  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

53 Rabu, 19 Agu 20 09:14:49 Fizhaluz Mutqin 
Kepada bapak Gubernur Jateng, atau
Bupati Banyumas dan Bupati Purbalingga,
atau siapa saja yg berwenang, saya satu
dari sekian warga yg terkena dampak
pandemi Covid-19, sudah 5 bulan saya
tidak kerja pak, krn dampak Corona ini
pak. Pekerjaan saya awalnya pegawai

DINDIKBUD
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swasta di sebuah lembaga, namun sejak
Feb 2019 saya dan bbrp karyawan lain di-
PHK. Alhamdulillah saya masih ada
kerjaan sampingan lain sbg sopir antar
jemput di sebuah sekolah di Purwokerto,
hanya ini mata pencaharian saya
satu2nya utk menghidupi keluarga saya
skrg. Namun sejak diberlakukannya
sekolah daring krn pandemi Covid-19,
saya ndak bisa lagi kerja pak, ndak ada
penghasilan sama sekali. Bantuan dari
pemerintah pun saya gk dapat. Mencoba
cari pekerjaan lain juga gk mudah. Mau
sampai kapan pak seperti ini? Padahal
kegiatan-kegiatan lain di masyarakat pun
sdh kembali normal, pengajian, hajatan,
TPQ, bahkan lomba-lomba HUT RI pun
dilakukan seperti biasanya. Kenapa
sekolah masih saja daring pak? Tolonglah
kami pak, yg kehilangan pekerjaan krn
dampak pandemi Covid-19 ini. Mohon
agar sekolah diberlakukan normal lagi
seperti biasa, luring (offline) atau bukan
daring, dg menerapkan protokol
kesehatan. Kasihan saya pak, sdh gk bisa
kerja gk dpt bantuan pula. (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/67434.html#.X
zyK4egzYdU)

54 Sabtu, 15 Agu 20 07:09:42 indah saparini 
bagaimana cara mendapatkan kartu kip
asalnya saya punya 2 anak yg masih
sekolah. dan saya keluarga kurang

DINDIKBUD
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mampu.saya tdk menerima bantuan
apa2.saya berdomisili rt01/09 kajongan,
toling di perhatikan dan terimakasih

Selesai :
    -  

55 Jum'at, 14 Agu 20 10:08:34 Abizard Sarno Faraz Raufa 
Kepada Yth. Bupati Kabupaten
Purbalingga c.q. Ka. Bagian
Kesejahteraan Rakyat Pemerintah
Kabupaten Purbalingga Perkenalkan,
Saya Abizard Sarno Faraz Raufa,
mahasiswa S1 Jurusan Kimia di
Universitas Negeri Semarang, Kota
Semarang. Saya lahir pada 17 Juli 1998 di
Purbalingga dan sedang berdomisili di
RT/RW 012/005 Desa Pandansari,
Kecamatan Kejobong, Purbalingga
bersama kedua orang tua Saya. Saat ini
Saya sedang menempuh tahun terakhir
masa studi di Program Studi Kimia Murni
dan sekaligus juga sedang menyusun
riset/penelitian skripsi untuk mendapatkan
gelar sarjana sains. Ibu Dyah Hayuning
Pratiwi, S.E., B.Econ., M.M. selaku Bupati
Kabupaten Purbalingga yang Saya
hormati, riset skripsi Saya ini berfokus
pada studi pengembangan teknologi
pengolahan air limbah industri ramah
lingkungan yang ke depannya Insha Allah
akan sangat bermanfaat dalam upaya
penanganan masalah limbah cair industri
di Indonesia pada umumnya dan
Purbalingga pada khususnya. Namun,
dalam upaya pelaksanaanya, Saya
mengalami kendala dalam pembiayaan

KESEJAHTERAAN SETDA
Disposisi :

    2020-08-14 10:58:56  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

                            33 / 53



 
riset skripsi tersebut. Saat ini Saya sedang
tidak menerima beasiswa pendidikan dari
pihak manapun. Kondisi pandemi Wuhan
COVID-19 juga turut memberi dampak
signifikan terhadap ekonomi orang tua dan
keluarga Saya. Oleh sebab itu, dengan ini
Saya memohon kebijaksanaan Ibu untuk
memberikan bantuan dana/beasiswa
penyusunan skripsi Saya dalam rangka
mendukung kemajuan kualitas pendidikan
dan sumber daya manusia putra/i
Kabupaten Purbalingga dan juga turut
meringankan beban biaya perkuliahan
yang sedang Saya jalani sekarang ini.
Besar harapan Saya, Ibu dapat berkenan
untuk mengabulkannya. Begitu
berbahagianya jika Saya diberikan
peluang beasiswa dengan informasi
prosedur, syarat, dan ketentuannya yang
Insha Allah akan Saya penuhi secepatnya.
Demikianlah permohonan ini Saya
sampaikan, atas segala perhatian dan
bantuannya, sebelum dan sesudahnya
Saya ucapkan terima kasih.

56 Jum'at, 14 Agu 20 09:41:07 indah saparini 
pagi bu maaf sebelumnya kadus apa
gunanya.saya lihat banyak duduk2 aja di
kelurahan ga ada kerjaan

Terimakasih atas laporanya.

Agar  tindak lanjut laporan tepat
sasaran, mohon diperjelas yang
dimaksud kadus di kelurahan
mana? 

Sebagai tambahan informasi

DINPERMASDES
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struktur organisasi di kelurahan
tidak ada kadus. 

Terimakasih

57 Rabu, 12 Agu 20 19:47:13 Slamet rifai 
Yang sangat saya hormati ibu bupati
purbalingga.menindak lanjuti surat edaran
kementrian desa dengan tembusan bupati
mengenai mewajibkan bagi desa -desa
untuk membeli masker dengan kain sesuai
spek dan model yang di tentukan dari
kementrian dalam rangka meberdayakan
ekonomi masyarakat seligus memperingati
hari kemerdekaan. Untuk itu saya mohon
agar kabupaten purablingga juga bisa
memberikan arahan kepada kades2 yang
ada di wilayah purbalingga untuk ikut
mensukseskan program pemerintah. Dan
masukan juga yang selama ini ada
bantuan masker ternyata masih banyak
desa yang bantuan masker tersebut tidak
di distribusikan ke rt untuk di lanjutkan ke
warga,tp malah msh tersimoan di
balaidesa. Sedangkan masyarakat tidak
mungkin ke balai desa hanya intul minta 1
masker,seharusnya pihak desa bs
membagi lgsg atau menitipkan kepada
ketua rt supaya bs di distribusikan ke
warga.banyak masyarakat dari awal covid
sampai saat ini blm pernah menerima
masker dari desa,padahal di desa masker

DINPERMASDES
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bantuan mgkin masih ada dan msh
tersimpan. Demikian semoga bisa untuk di
tindak lanjuti kepada para camat untuk di
lanjutkan ke kades supaya bisa ikut
mensuskan orogram pemerintah dan
membeli masker dgn tema kemerdekaan
indonesia.terimakasih semoga ibu sehat
selalu,aamiin

58 Sabtu, 27 Jun 20 01:32:47 singgih indri praworo 
Assalamualaikum wr wb ...
Kpd Yta Kepala BPJS Kesehatan,
Dengan hormat,
Bersama ini saya ingin menanyakan
apakah BPJS dengan data ganda BPJS
MANDIRI dan BPJS PBI bisa aktif
semuanya ?
Mohon penjelasannya, terima kasih

DINKES
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59 Selasa, 23 Jun 20 08:27:42 Wahyu widodo 
Selamat siang pak ganjar. Saya wahyu
widodo asal Banyumas Saya mau
bertanya tentang surat izin lingkungan.
Singkat cerita saja, saya mau mendirikan
usaha kandang ayam pedaging di
Purbalingga. Yang mana menurut saya
lokasi tersebut jauh dari pemukiman
penduduk. Pertama saya sudah mengurus
surat tentang tata ruang di dinas PUPR
purbalingga. Lalu saya mengadakan
musyawarah dengan warga sekitar lokasi.
Namun tuntutan warga menurut saya
pribadi seperti pemerasan. Yaitu tiap
orang yang ikut musyawarah minta uang
sekitar 400- 600 ribu. Terdapat sekitar 45

KECAMATAN KUTASARI
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orang. Menurut bapak bagaimana terkait
masalah tersebut? Jujur saja hal ini seperti
mempersulit usaha yang akan saya dirikan
(diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id
https://laporgub.jatengprov.go.id/main/deta
il/63903.html#.XvFaQmgzYdU)

60 Rabu, 17 Jun 20 01:59:16 SINGGIH INDRI PRAWORO 
Assalamualaikum wr wb ... Kpd Yth Ibu
Bupati berikut jajaranya Bersama ini saya
lampirkan data diri saya untuk melengkapi
laporan sebelumnya : Nama : SINGGIH
INDRI PRAWORO ID DTKS :
3303070006000401 ID Keluarga :
3303070006000401001 ID ART DTKS :
330307000600040101 BPJS KIS :
0001017254935 TURINAH ID ART DTKS
: 330307000600040102 BPJS KIS :
0001017254924 ALVIN PRASETYA ID
ART DTKS : 330307000600040104 BPJS
KIS : 0001017254946 BELA REGINA
AULIA ID ART DTKS :
330307000600040103 BPJS KIS : BELUM
Saya sangat mohon bantuannya dari Ibu
Bupati berikut jajarannya, terima kasih

DINKES
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61 Rabu, 17 Jun 20 01:48:47 SINGGIH INDRI PRAWORO 
Assalamualaikum wr wb ... Kpd Yth Ibu
Bupati berikut jajarannya Dengan hormat,
Bersama ini saya ingin menindak lanjuti
laporan saya pada tgl 11 Juni 2020
tentang permohonan saya untuk menjadi
peserta PBI APBN, tanggapan dari Admin
DINKES " Bagi masyarakat yg terdaftar
dalam DTKS namun belum terdaftar

DINKES
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dalam PBI APBN maka bisa di usulkan
menjadi peserta PBI APBN melalui usulan
yg di sampaikan oleh Dinas Sosial. Jika
dalam data peserta APBN belum ada
maka silahkan datanf ke DINSOS untuk
mengajukan permohonan usulan menjadi
peserta PBI APBN " Laporan berikutnya
pada tgl 12 Juni 2020 saya menanyakan
syarat apa yg harus saya bawa dan pafa
tgl 16 Juni 2020 jawaban dari
DINSOSDALDUKKBP3A " Pendaftaran di
lakukan melalui pendataan oleh
Kemensos / Dinas Sosial Kabupaten /
Kota sesuai kriteria yg telah di tentukan
Pemerintah Pusat. Selanjutnya di tetapkan
melalui Keputusan Menteri Sosial. Data
kepesertaan PBI di perbaharui secara
periodik " Dengan jawaban ke dua Admin
tersebut menjadikan saya lebih bingung.
BPJS KIS (Pemerintah) untuk saya, istri
dan anak pertama di biayai dari anggaran
mana ? karena saya ingin mengajukan
permohonan untuk anak saya yg ke dua.
Dengan ini saya sangat mohon bantuan
Ibu Bupati pertolongannya untuk rakyat
miskin seperti saya ini, terima kasih

62 Rabu, 17 Jun 20 01:12:57 SINGGIH INDRI PRAWORO 
Assalamualaikum wr wb ... Kpd Yth Ibu
Bupati berikut jajarannya Dengan hormat,
Bersama ini rincian data saya No. KK
3303061211110002 ID DTKS
3303070006000401 ID KELUARGA
3303070006000401001? Nama ?

DINKES
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SINGGIH INDRI PRAWMORO ID ART
DTKS ?330307000600040101 BPJS KIS
?0001017254935 TURINAH ID ART DTKS
?330307000600040102 BPJS KIS
?0001017254924 ALVIN PRASETYA ID
ART DTKS ?330307000600040104 BPJS
KIS ?0001017254946 BELA REGINA
AULIA ID ART DTKS
?330307000600040103 BPJS KIS
?BELUM DAPAT Bersama ini ingin saya
tanyakan kalau belum menjadi peserta
PBI APBN lalu BPJS untuk keluarga saya
di biayai dari mana ? Karena saya ingin
mengajukan permohonan untuk anak saya
BELA REGINA AULUA yg belum punya
BPJS KIS, matur nuwun

63 Selasa, 09 Jun 20 11:26:04 Bima Fernando 
assalamualaikum.. selamat pagi pak
gubernur yg terhormat.. maaf kalo saya
tidak sopan .saya dari desa karang jambu
rt 10 rw 04 kec karang jambu kab
purbalingga.. di desa kami kartu PKH
masih di kumpulin pendamping berserta
pin.. itu menyusahkan saya. pencairan
lama.. padahal waktu di pegang sendiri
lebih mudah dan cepat. dan saya tenang
gk takut di korupsi. wong sudah di jadikan
ATM biar gk di korupsi.. itu jadi souzon
sayanya.. minta tolong pak biar di daerah
saya kartu PKH biar di kembalikan ke
pemiliknya.. terima kasih (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/62902.html#.X

KECAMATAN KARANGJAMBU
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64 Selasa, 09 Jun 20 11:17:21 Bima Fernando 
selamat pagi pak gubernur yg saya
hormati . maaf mengganggu waktu bapak .
maaf juga kalo bahasa saya kurang
sopan.. saya mau tanya? kenapa di desa
karang jambu kabupaten purbalinggga..
kususnya rt 10 rw 04. kartu PKH masih di
kumpulin pendamping berserta pin..
bukanya kartu PKH itu harusnya di
pegang penerima manfaat.. karena
bersifat pribadi.. maag pak, saya mohon
ke bapak untuk melanjutkan laporan saya
ke pihak yg bertanggung jawab. terima
kasih (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/62887.html#.X
t8NBkUzYdU)

KECAMATAN KARANGJAMBU
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65 Sabtu, 23 Mei 20 04:39:46 Aditya Wisnuaji 
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarokatuh. Yang Terhormat No
Gubernur Jawa Tengah atau Pejabat yang
berwenang dalam menanggapi
laporan/keluhan dari setiap masyarakat.
Mohon ijin menyampaikan, yang menjadi
keluhan saya mewakili perangkat desa di
desa Penaruban kecamatan
Kaligondang..saya pun meminta maaf,
rasanya harus menyampaikan ke provinsi
karena sudah di laporkan ke tingkat
kabupaten per tanggal 11 Mei namun tidak
ada tanggapan sampai hari ini ..
sebelumnya saya anak dari salah satu

DINPERMASDES
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aparat desa yang"katanya" menjadi garda
terdepan dalam pelayanan pemerintah
terhadap publik yang sudah mengabdi
lebih dari 15 tahun atau tepatnya sudah
sekitar 21 tahun..saya mengapresiasi
tentu karena sudah dari tahun 2019 ada
perhatian lebih dari Pemda & pemerintah
pusat untuk kesejahteraan Kami..tetapi
mohon pencerahan & solusi ..setahu kami
seharusnya siltap naik menjadi setara
ASN gol IIA dan tunjangan kinerja di
samakan dengan jumlah Rp 900.000 tapi
kenapa dalam pelaksanaan dari revisi
peraturan pemerintah tersebut justru kami
tidak ada kenaikan nggih? Siltap memang
sudah naik ,tetapi tunjangan kinerja bapak
saya di potong 400.000/bulan ...dengan
alasan yang menurut kami tidak
memuaskan.. pertama dari bendahara
desa menyampaikan sudah mengajukan
anggaran untuk siltap & tukin yang sesuai
revisi peraturan pemerintah namun
katanya tidak di acc karena tidak sesuai
dengan pagu anggaran ,kemudian yang
terbaru .dari bendahara & kepala desa
kami menyampaikan . pemotongan gaji
tersebut untuk memikirkan kelembagaan
,seperti insentif BPD, Ketua RT/RW . yang
seharusnya setau kami itu sudah ada
anggaran nya tersendiri..jadi mohon
solusinya ..Kami sudah menerima tidak
mendapat penghasilan setiap bulan. Dan
terkhusus untuk bapak saya sudah terima
penghasilan nya di samakan dengan yang
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lain tanpa adanya insentif lebih untuk
masa pengabdian yang sudah berpuluh-
puluh tahun. Lalu kemana hak kami
(400.000×5 bulan ) yang katanya di
potong untuk memikirkan kelembagaan
desa ? Itu sangat berarti untuk
kami...apakah memang kami harus selalu
mengalah ? Padahal di desa lain tidak ada
pemotongan seperti itu .. terimakasih jika
di tanggapi (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/60883.html#.X
shGcWgzbic)

66 Jum'at, 22 Mei 20 06:42:14 Indri Kurniawati 
KIOS Srongge Nmr 1(Salon Mutia) Mohon
keringanan biaya kontrak.Selama
Lockdown pendapatan menurun hanya
ckup unt opeasional dan byr
karyawan,dan tdk bs nabung buat
kontrak.d tgu kbr baik nya.mtur suwun..
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67 Rabu, 20 Mei 20 12:57:10 Randi purnomo 
Bu Pati yg ter hormat kenapa blt di desa
sangu watang Kusus nya rt 9 blm kunjung
juga di cair kan padahal kami sudah di
data udah hampir dua Minggu yg lalu pa
kami ga jadi dapat blt pa gmna mohon ke
serangan nya

KECAMATAN KARANGJAMBU
Disposisi :

    2020-05-20 13:05:39  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

68 Selasa, 19 Mei 20 14:52:54 fery rudiyanto 
assllmualaikum ibu Bupati yg terhormat,
sy mewakilli masyarakat rt 20 ds
pesunggingan/wangsa bayan, bhw km
satu rt20 kok bs nggk ada yg dapat dana
bansos, pdhl km sama 2 pnya hak, krn km

KECAMATAN PENGADEGAN
Disposisi :

    2020-05-19 18:46:15  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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bener 2 terdampak krn cocip 19.

69 Selasa, 19 Mei 20 14:18:06 fery rudiyanto 
assllmualikum bpk/ibu gubernur sblm nya
maaf ya, sy mohon bantuan (bansos) buat
rt 20 ds wangsa bayan pesunggingan, krn
satu rt sama skali blm ada yg dapet,
matornuwon wsslm.

KECAMATAN PENGADEGAN
Disposisi :

    2020-05-20 08:41:02  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

70 Senin, 18 Mei 20 09:55:02 solikhati 
assalamu alaikum bu tiwi bupati
purbalingga.
saya solikhati dari desa pasunggingan
RT001/001
. saya memiliki anak perempuan berumur
2 setengah tahun. saya mengharap agar
mendapat bantuan dari pemerintah, suami
saya belum nisa bekerja lagi karna
pandemi seperti saat ini. kiranya bisa di
beri PKH seperti anak anak lainnya yang
ekonominya jauh lebih mapan dari saya.
terimakasih atas perhatiannya

KECAMATAN PENGADEGAN
Disposisi :

    2020-05-18 10:10:11  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

71 Senin, 18 Mei 20 09:36:02 Ajril 
Assalamualaikum pak Ganjar,.. Lagi sibuk
ga pak, mau laporan pak di'desa saya ada
indikasi penyalahgunaan jabatan pak,..
Uang BUMDES dan pamtibmas atau apa
itu, di pakai oleh oknum perangkat desa, (
yang baru menjabat 3 Bln ) senilai -+ 73jt,
Sebetulnya udah ada pertemuan
musyawarah desa dan di'hadiri oleh
camat, ( dari pihak masyarakat pinginnya
perangkat tersebut suruh balikin uang'nya,
dan mengundurkan diri, tapi perangkat
tersebut malah dia berdalih tidak akan

KECAMATAN BUKATEJA
Disposisi :

    2020-05-18 09:45:40  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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mundur, dan ngomong kalo proses jangan
cuma saya, tolong yg lain d periksa juga,)
dari pihak kepala desa, dan camat juga
tidak berani untuk mencopot jabatan
perangkat desa tersebut, mohon
bantuannya pak Ganjar, Terimakasih atas
waktunya, salam sukses selalu Kejadian
ds, kebutuh kec, Bukateja kab,
Purbalingga. Mohon bila bapak berkenan
membantu, tolong jaga rahasia identitas
saya ya pak. Biar tidak di'cap provokator
oleh para perangkat desa (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/59196.html#.X
sH0P2gzYdU)

72 Minggu, 17 Mei 20 11:35:19 kristianto 
assalamualaikum ibu bupati, istri saya
sedang hamil anak kedua, setiap orang
hamil dan mempunyai anak balita katanya
dapat pkh, tetapi kenapa saya dan istri
saya tidak menerima, ya memang mertua
saya terima pkh namun kami surah
memiliki kk sendiri, nama saya kristianto
dan nama istri saya samiati.
tolong kami yg sedang kesulitan ini
ditengah pandemi ini saya tidak bisa
bekerja,
saya dari desa campakoah rt2 rw2 kec
mrebet kqb purbalingga
sekian dan terimakasih

KECAMATAN MREBET
Disposisi :

    2020-05-17 15:40:59  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

73 Kamis, 14 Mei 20 17:10:22 niati 
asalmualaikum warahmatullohi
wabarokatuh. Bupati yg terhormat.

KECAMATAN KARANGJAMBU
Disposisi :

    2020-05-14 20:24:20  
Proses :
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saya dr desa sanguwatang kec karang
jambu RT 02/01. sya mau menanyakan
mengenai bantuan apakah sya trdaftar
untuk menerima bantuan tersebut. krna di
desa kami klurga sya TDK prnh trima
bantuan apapun. pdhal sya rumah aja blm
ada numpang di kakak.anak 2 , suami krja
bangunan. apa lg dampak dr covid 19 sdh
1bln suami sya di stop dr pekerjanya tp
setiap kali ada bantuan kelurga saya sll
terlewatakn trmasuk org tua sya. sya sdh
berusaha usul ke desa tp alasannya itu
bantuan dr pusat. bukankah pusat trima
data dr desa? mohon jawaban ? trimaksih

    - 
Selesai :

    -  

74 Senin, 11 Mei 20 22:35:01 Aditya Wisnuaji 
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarokatuh, yang saya hormati, ibu
Bupati Purbalingga atau pejabat manapun
yang membaca keluhan saya. ..izinkan
saya sedikit memperkenalkan diri
sekaligus menyampaikan keluh kesah
,saya warga di desa Penaruban, kec.
Kaligondang.. anak dari salah satu
perangkat desa di Penaruban yang sudah
mengabdi selama kurang lebih 15 tahun
menjadi aparat pemerintah yang disebut
sebagai garda terdepan dalam pelayanan
pemerintah terhadap publik.. sebelumnya
saya dan keluarga mengapresiasi atas
perhatian dari pemerintah pusat & Daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan kami
..tetapi mohon ijin menyampaikan dan
mohon maaf bapak/ibu, kenapa dari kabar

DINPERMASDES
Disposisi :

    2020-05-11 23:49:14  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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baik tersebut justru realisasi nya menjadi
lain ? Yang saya tahu peraturan
pemerintah menyebut penghasilan tetap
kepala Desa dan perangkat setara ASN
golongan II A ,lalu di imbangi dengan
kenaikan tunjangan kinerja yang di sama
ratakan tanpa memperhatikan lamanya
pengabdian. Yang saya maksud lain yaitu
beberapa waktu yang lalu orang tua saya
berniat ambil gaji di Bank .namun betapa
terkejutnya kami melihat rincian nya ,siltap
sudah naik tetapi tunjangan kinerja yang
kami kira Rp.900.000 menjadi hanya
Rp.500.000 ,lalu kami di minta untuk
bertanya kepada bendahara desa .
Jawaban beliau ketika pengajuan untuk
tunjangan kinerja yang sesuai regulasi itu
tidak di acc, sehingga katanya hanya
mampu membayar Tukin sejumlah Rp
500.00/bulan... Pertanyaan besar kami,
mengapa di tengah gencarnya pemerintah
pusat dan daerah untuk menyelamatkan
ekonomi rakyat tetapi tunjangan kami
justru di potong dengan alasan dana
desanya tidak mencukupi? Mohon maaf
,saya rasa perlu menyampaikan ini karena
kami belum mendapat jawaban yang
memuaskan. Mengapa ada regulasi dari
pusat yang seolah tidak di gubris padahal
ini menjadi hak kami

75 Senin, 11 Mei 20 07:30:04 AnggunShop  
@msn.comlapor di desa sangkanayu,
kec.mrebet. kab,purbalingga tentang blt

KECAMATAN MREBET
Disposisi :

    2020-05-11 07:36:41  
Proses :
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utk wrga yg kena dmpak virus corona tdk
dibagi rata alias dipilih2, pdhl tdk dapat
bantuan pkh dan bpnt, katanya sudah
didata tapi tdak di acc oleh atasannya,
pdahal saya bukan pegawai pns saya
hanya buruh, mohon pnjelasannya dan
keadilannya, pak pemerintah, apakah
anak dan istri harus kelaparan, krna
susahnya tdak ada lowongan pkerjaan
dan harus dirumah aja#corona (diteruskan
dari lapor.go.id https://www.lapor.go.id/lap
oran/detil/corona-138)

    - 
Selesai :

    -  

76 Senin, 11 Mei 20 07:23:10 Arianto 
selamat pagi kpd bpk/ibu yth. sy sebagai
warga desa onje rt 004 rw
001kec.mrebet.kab purbalingga ingin
melaporkan ke tidak adilan / masih tebang
pilih dalam pendataan bantuan blt yg
bernilai rp600.000 karna sy sendiri yg
merasakan sy sebagai pekerja harian atau
ojek online dengan adanya covid
19/corona ini sangat2 lah terkena imbas
karena sudah tdk bisa bekerja atau
mematuhi aturan jaga jarak dari
pemerintah,,saya coba mengajukan ke pk
rt setempat agar saya d data ikut orang yg
terkena imbas namun jawaban yg sy
dapat tdk memuaskan ,,jwb pk rt data
sudah d setorkan atau sy telat padahal
sebelumnya dari pihak keluarga sy sudah
mengajukan sblum d setorkan ,namun
jawabanya beda lg ,,jawaban bedanya
adalah 1 rumah 1kk,, apa nah bagaimana

KECAMATAN MREBET
Disposisi :

    2020-05-11 07:37:11  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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jika d rumah itu lebih dari 1kk yg tinggal
karna blm memiliki tempat tinggal dan
menumpang ,,bukankah bantuan ini untuk
masyarakat yg terkena dampak covid19
langsung ,,saya pun tdk pernah dapat
bantuan pkh maupun bpnt mohon
sekiranya d tindak lanjuti k desa sy
terimakasih. (diteruskan dari lapor.go.id htt
ps://www.lapor.go.id/laporan/detil/pendata
an-bantuan-blt)

77 Senin, 11 Mei 20 02:57:43 Ervina Novitasari 
Pak Ganjar,saya mendengar kabar bahwa
terdapat anggaran desa untuk
penanganan cofid 19 bagi desa yg
terdapat pasien positif cofid 19 tetapi dari
penuturan kades biaya psbb ditanggung
warga & kades menuntut warga inisiatif
sendiri terkait penanganan cofid 19 baru
kemudian kades memberikan ijin,matur
nuwun (diteruskan dari laporgub https://lap
orgub.jatengprov.go.id/main/detail/56197.h
tml#.Xri-5mgzYdU)

DINPERMASDES
Disposisi :

    2020-05-11 03:47:15  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

78 Senin, 11 Mei 20 02:45:11 Rinawati 
Pak gub..Usul.. tolong donk pemerintah
wajibkan setiap desa punya call center,
dan pemdes diwajibkan share dana desa
yg masuk dan yg sudah digunakan : bisa
lewat fb / platform apa, tolong masyarakat
dilibatkan dlm memilih siapa sj yg
menerima dana bansos, misal rt bisa
membentuk grup wa atau apa, biar masy
yg mengusulkan siapa sj penerimanya,
lalu d musyawarahkan,. Terus masy juga

DINPERMASDES
Disposisi :

    2020-05-11 03:40:19  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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dilibatkan donk untuk musyawarah
rencana pembangunan desa.. contoh
pihak desa diwajibkan membuka polling
usulan rencana pembangunan lewat fb
untuk seluruh masyarakat desa, lalu setiap
usulan d musyawarahkan oleh tokoh2
desa dan pemdes setempat, intinya bgmn
masy bisa dengan mudah berkomunikasi
dg pemdes.. dan juga dengan semua
warga desa setempat.. Semoga dg ini jg
bisa mensukseskan program jogo tonggo
(diteruskan dari laporgub https://laporgub.j
atengprov.go.id/main/detail/57481.html#.X
ri73WgzYdU)

79 Rabu, 29 Apr 20 12:58:36 atun setyaningsih 
asalamualaikum, bu mau nanya soal BLT
dri pemerintah aturanya gmna y 600 rbu
per kk atau cma untuk yg tdk
mendapatkan pkh ataupun sembako
murah?

DINPERMASDES
Disposisi :

    2020-04-30 08:37:07  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

80 Kamis, 23 Apr 20 03:48:56 Okti Waningsih 
Assalamualaikum.wr wb
Mohon maaf kepada ibu bupati beserta
jajarannya... Melanjutkan laporan saya
yang kemarin ini kondisi rumah yang
seharusnya layak mendapat bantuan
tetapi dari pihak kepala desa tidak ada
yang menanggapi... Alamat di desa
Binangun rt 03 rw 02 kecamatan mrebet
Trimakasih atas kebijaksanaannya.

KECAMATAN MREBET
Disposisi :

    2020-04-23 04:42:02  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

81 Rabu, 22 Apr 20 14:06:32 Arianto 
#corona selamat pagi kpd bpk/ibu yth. sy
sebagai warga desa onje rt 004 rw

KECAMATAN MREBET
Disposisi :

    2020-04-22 14:07:34  
Proses :
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001kec.mrebet.kab purbalingga ingin
melaporkan ke tidak adilan / masih tebang
pilih dalam pendataan bantuan blt yg
bernilai rp600.000 karna sy sendiri yg
merasakan sy sebagai pekerja harian atau
ojek online dengan adanya covid
19/corona ini sangat2 lah terkena imbas
karena sudah tdk bisa bekerja atau
mematuhi aturan jaga jarak dari
pemerintah,,saya coba mengajukan ke pk
rt setempat agar saya d data ikut orang yg
terkena imbas namun jawaban yg sy
dapat tdk memuaskan ,,jwb pk rt data
sudah d setorkan atau sy telat padahal
sebelumnya dari pihak keluarga sy sudah
mengajukan sblum d setorkan ,namun
jawabanya beda lg ,,jawaban bedanya
adalah 1 rumah 1kk,, apa nah bagaimana
jika d rumah itu lebih dari 1kk yg tinggal
karna blm memiliki tempat tinggal dan
menumpang ,,bukankah bantuan ini untuk
masyarakat yg terkena dampak covid19
langsung ,,saya pun tdk pernah dapat
bantuan pkh maupun bpnt mohon
sekiranya d tindak lanjuti k desa sy
terimakasih. (diteruskan dari https://www.l
apor.go.id/laporan/detil/pendataan-
bantuan-blt )

    - 
Selesai :

    -  

82 Selasa, 21 Apr 20 06:16:14 Imron Fauzi 
Tentang BLT dampak kovid19:
Perhitunganya 800 juta dana desa diambil
25persen berarti skitar 200
juta.seumpama dibagi 300 kk.ga mungkin

DINPERMASDES
Disposisi :

    2020-04-21 06:17:09  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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dapat 600 rbu. apakah perhitungannya
demikian? Mksh (diteruskan dari https://la
porgub.jatengprov.go.id/main/detail/54486.
html#.Xp6PYsgzZnI )

83 Selasa, 21 Apr 20 02:52:29 budisetiono 
maafffffff p bener setiap kk dapet 600rbu
ko sya blm dapet

DINPERMASDES
Disposisi :

    2020-05-07 21:04:11  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
84 Minggu, 19 Apr 20 16:45:52 TUYANTO 

asllamungalaikum warohmatulohi
wabarokatu,kepada ibu bupati,dengan
sangat mengurangi rasa rohmat kami,aq
mau tanya denger2 ada anggaran dana
desa yang buat bantuan terdampak cofid
19,yang perbulan dapt 600 rb,itu di tujukan
per,KK,ap per RUMAH??makasih bngt
sebelum,y

DINPERMASDES
Disposisi :

    2020-04-20 06:59:41  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

85 Selasa, 14 Apr 20 13:54:25 sartono 
kepada yth ibu diyah
hayuningpartiwi,sebelum dan sesudahnya
kami minta maaf yg sbsar besarnya,akan
sya smpaikan yg brkaitan dg retribusi kios
yg brada di jl Aw sumarmo kios no 2
tepatnya belakng pos polisi
sirongge,retribusi awal pmrintahan bpk
triono budi sasongko rp 86000/bln,bgtu
prgntian bupati mnjdi rp 637000/bln.dg
kenaikn yg sngat tinggi sngat memberatkn
kami yg hanya usaha pangkas
rambut.apalgi bnyak saingan yg buka di
tambah maraknya virus covid 19 yg

BAKEUDA
Disposisi :

    2020-04-15 01:40:59  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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mmbuat pendaptn menurun.sedangkan
untuk membiayai kebutuhan 3 anak yg
msh ddk di SMA dn SMp trasa sngat
berat.kami mohon kebijaksanaan ibu
bupati untuk meringankan retibusi seprti
semula rp86000/bln.Demikian matur saya
kepada ibu bupati diyah
hayuningpratiwi,apabila ada kata yg
kurang berkenan saya dan keluarga minta
maaf yg sebesar besarnya.

86 Senin, 10 Feb 20 22:42:55 Amin nur Hasan 
BUMDES palumbungan wetan tlg di tinjau
sperti mati suri... Lumbung ga jalan
penyediaan air yg di kelola BUMDES jg
lama ga jalan, penarikan uangnya dan
uang yg sdh ditarik dulu ga tahu
laporannya. Sama proyeknya jg krg benar,
bikin jalan pake lahan warga tanpa
musyawarah dgn pemilik lahan beberapa
ada yg habis dipake jalan tp sebrangya
utuh, campuran semen + pasir dr
pengakuan pekerja 1/8,1/9 ga terkontrol
Krn Rab jg dikekepin sendiri ga bleh PD
Thu, material DTG ga da team checker,
asal bongkar aja ga kaya desa sebelah
rapi, bertahun2 Rab/perencanaan proyek
msh menggunakan pihak ke 3 org luar
padahal warganya ada yg kompeten,
kenapa ga diberdayakan,lokasi desa
palumbungan wetan Bobotsari trims

DINPERMASDES
Disposisi :

    2020-02-11 00:22:29  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  

87 Minggu, 02 Feb 20 13:25:40 iksan wahidin 
kpd yth bupati purbalingga saya iksan dari
kalialang

DINPERMASDES
Disposisi :

    2020-02-02 14:54:40  
Proses :
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saya mau tanya. saya perna ditunjuk
menjadi tim 11 untuk pembahasan DD
2020 tp sampai skarang tidak ada tindak
lanjut untuk itu dari desa dan desa sudah
melaksanakan program ADD.mohon
pencerahannya

    - 
Selesai :

    -  

88 Rabu, 13 Nov 19 19:11:56 dwi arif setiyono 
selamat pagi Pak,mau tanya apakah
pengurusan Surat numpang nikah...Ada
biayanya? Saya mau ngurus Surat
numpang nikah tapi Sama kelurahan d
bawa ke org ke 3 Dan org tsb meminta
biaya 250 rb ktnya untuk biaya
operational...mohon innfonya Pak...
(diteruskan dari https://laporgub.jatengpro
v.go.id/main/detail/34281.html#.Xcvx6Fcz
ZnI )

KESEJAHTERAAN SETDA
Disposisi :

    2019-11-13 12:12:43  
Proses :

    - 
Selesai :

    -  
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