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Laporan Layanan Keluhan Masyarakat 

Keluhan masyarakat yang masuk dari bulan April-Juni 2021 terdapat 51 Keluhan. 

Masuk Melalui Webiste Fllajjateng 27 Keluhan, 25 Keluhan sudah ditanggapi, 2 

keluhan belum ditanggapi. Masuk melalui Twitter Fllajjateng 5 Keluhan dengan 

status keseluruhan telah ditanggapi. Masuk melalui Direct Messenger Instagram 

Fllajjateng 11 Keluhan dengan status keseluruhan telah ditanggapi. Masuk melalui 

WhatsApp Fllajjateng 6 keluhan dengan status keseluruhan telah ditanggapi. Masuk 

melalui Direct Messenger Facebook Fllajjateng 2 keluhan dengan status 

keseluruhan telah ditanggapi. Klasifikasi status keluhan masyarakat 4% belum 

ditanggapi dan 96% sudah ditanggapi.  

96% 

4% 

Status 

Sudah Ditanggapi Belum Ditanggapi
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1 Masbolank 14/4/2021 L Jalan Rusak Mohon dapat diperbaiki jalan purwodadi sampai dengan 

blora

Grobogan Sudah Ditanggapi Matur nuwun informasinya

Ruas tersebut terus dipelihara oleh Balai 

Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi

Dan untuk titik titik yang rusak berat akan 

ditangani dengan perkerasan Beton, dan 

akan dilakukan penanganan berikutnya di 

tahun 2022.

2 Masbolank 20/4/2021 L Terima kasih sudah ditinjau Oleh bapak Gubernur Demak Sudah Ditanggapi

3 Masbolank 10/5/2021 L

jalan rusak mohon diperbaiki surakarta - gemolong - geyer

Grobogan Sudah Ditanggapi sudah ditangani oleh tim dilapangan

4 Masbolank 26/5/2021 L jalan Longsor Sapuran-Kaliangkrik mohon untuk segera 

ditangani karena untuk akses lalu lintas terima kasih

Wonosobo Sudah Ditanggapi terima kasih penanganan sudah dilakukan 

oleh tim dilapangan reaksi cepat 

dilapangan dari Bina Marga, BPBD, SAR, 

TNI, POLRI dan Relawan.

5 Bambang 29/5/2021 L Tanah Longsor telah terjadi longsor di ruas jalan kertek - kepil km.67+250 

pada jam 19.30 wib dikarenakan hujan lebat.

longsor sepanjang 30 m dg kedalaman +- 7 m 

menyebabkan bangunan dpt pasangan batu yg baru saja 

dibangun rusak total, menyisakan perkerasan selebar 4 m, 

lalu lintas masih dapat berjalan dg sistem buka tutup.

Mohon untuk dapat ditindaklanjuti,

Wonosobo Sudah Ditanggapi Terima kasih 

Sudah kami koordinasikan ke dinas 

perhubungan dinas pu bina marga & cipta 

karya.

Sudah dilakukan pengamanan untuk ruas 

jalan tsb dan ditangani konstruksi 

penanganannya

Matur nuwun

6 Ayu 29/5/2021 P Jalan Rusak mohon dapat dibantu perbaikan jalan di sukorejo, jalan 

ada yang berlubang

Kendal Sudah Ditanggapi sudah dilakukan penanganan oleh tim 

dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa 

Tengah

7 Ayu 29/5/2021 P Jalan Rusak pak mohon dapat ditinjau kembali jalan pantura Weleri 

terutama didepan RM kalipening sering terjadi kecelakaan 

lalu lintas karena patahan jalan terlalu dekat dengan 

jembatan kalipeningnya, sehingga sering truk atau mobil 

kaget karena ada pembelah jalan setelah jembatan, 

mohon dapat ditinjau

terima kasih

Kendal sudah Ditanggapi terima kasih 

berikut perbaikan perkerasannya.

8 Alfi Novita 10/6/2021 P Penerangan 

Jalan Tidak ADA

Penerangan Jalan Tidak ADA Magelang Sudah Ditanggapi terima kasih, akan kami sampaikan ke 

pihak yg berwenang yaa

9 LaporgubJateng 15/6/2021 P Jalan Rusak Mohon lapor,DPU Sragen jalan berlubang sekitar Masjid 

Bazis dan lampu lalu lintas Pilangsari. mohon tindak lanjut 

nya karena sudah banyak yg berlubang. Terimakasih

Sragen Sudah Ditanggapi Saat ini sudah ditangani pihak yg 

berwenang. Maturnuwun

10 LaporgubJateng 15/6/2021 P Jalan Rusak Selamat sore pak, jalan rusak parah area kuwu ke selatan 

mungkin kareana sering dipakai lewat truk truk 

bermuatan berat, mohon segera diperbaiki pak kasian ibu 

ibu hamil yang lewat dan pengguna jalan lainnya. 

Terimakasih

Grobogan Sudah Ditanggapi Saat ini sedang dipelihara secara rutin. 

Kendaraan ODOL menjadi masalah untuk 

keawetan jalan. Tahun depan kami 

usulkan ada peningkatan jalannya. 

Mohon maaf atas ketidaknyamanan njih

11 LaporgubJateng 15/6/2021 P Jalan berlubang selamat sore pak gGanjar, tolong jalan yg mau masuk ke 

kota PEmalang (sewaka) segera diaspal karna banyak jalan 

yg berlubang. trimakasih

Pemalang Sudah Ditanggapi Yg di mksd di pelaporan adalah ruas Jln. 

DI Panjaitan... Thn 2021 kita sdh ada 

program peningkatan jln DI panjaitan dan 

msh tahap tender...nuwun

12 Citra pratiwi 15/6/2021 P Rambu-Rambu 

di sepanjang 

Jalan Gunung 

Lio, Brebes

Maaf pak mohon di sepanjang jalan alternatif Gunung Lio 

kab. Brebes diberi rambu-rambu di setiap tikungan... 

Jalurnya ekstrem, lewat situ kalo gak tau jalan bisa 

bahaya... Sering terjadi kecelakaan rem blong dan kurang 

paham jalannya... Saya lewat situ hampir aja jatuh pak.... 

terimakasih

Brebes Belum ditanggapi
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13 LaporgubJateng 16/6/2021 P Jalan Rusak Pak @ganjar_pranowo tolong insfrastruktur jalan pantura 

juga diperhatikan, tlong diperbaiki yg serius bukan hanya 

ditembel aja kyk sekarang ini, yg membuat kendaraan 

besar menghindari tembelan dan lubang, juga untk jalur 

kendaraan roda 2 sudah rusak parah gak bisa dilewati, 

tepatnya berada dijalan rembang-pati disekitar 

kec.batangan kab.pati. trimakasih. maaf pak saya komen 

seperti ini karna laporan lewat DM gak ada tanggapan

Pati Sudah Ditanggapi Saat ini sudah ditangani, terimakasih atas 

laporannya

14 fifi 16/6/2021 P Jalan rusak 

bergelombang

Jalan rusak bergelombang, jika dilewati bus atau 

kendaraan berat dapat menimbulkan goncangan/getaran 

di bangunan ruko yang terdapat di sekitaran jalan 

tersebut.

Wonogiri Sudah Ditanggapi Saat ini sudah diperbaiki. Maturnuwun

15 obi 16/6/2021 L Jembatan Rusak Pak ganjar informasi ada 2 jembatan di jl. Lingkar kota 

Delanggu Klaten yg perlu penanganan. Krn sudah rusak 

terlebih lg pengguna jl tsb truk2 besar dan bermuatan 

berat. Mohon ada yg meninjau pak. Jl rusak mulai dr 

terminal karang sukorame hingga melewati 2 jembatan 

tsb di jalur lingkar kota delanggu.

Klaten Sudah Ditanggapi akan kami koordinasikan ke pengampu 

ruas jalan Nasional 

matur nuwun

16 Yunita 17/6/2021 P Jalan Rusak Jalan raya kutoarjo-kebumen Kabupaten Purworejo Sering 

ada orang jatuh karena tidak melihat (tidak mengetahui 

bahwa jalan rusak). Rawan saat malam hari karena tidak 

terlihat

Purworejo Sudah Ditanggapi saat ini sudah dilakukan penangan. 

Maturnuwun

17 LaporgubJateng 17/6/2021 P Jalan Rusak Assalamualaikum Wr Wb Pak Ganjar. lapor jalan dari Desa 

Traji Kec. Parakan sampai Desa Ngaren Kec. Ngadirejo 

jalan sudah lama sekali tidak ada perbaikan banyak sekali 

jalan berlubang mohon bantuannya dari pak gubernur 

meninjau. mohon maaf sekali saya lancang kepada 

njenengan. sekian terimakasih. wassalamualaikum Wr Wb

Temanggung Sudah Ditanggapi Ruas jalan yg dimaksud adalah jalan Kab. 

Sedangkan jalan Provnsi Parakan-Patean 

saat ini selalu dilakukan pemeliharaan. 

Kami komunikasikan dg DPU Kab untuk 

Tindak Lanjutnya ya

18 Ciska permatasari 18/6/2021 P Genangan air Terjadi genangan air pada jalan arah purworejo, daerah 

tempuran yang selalu menggenang Mohon dapat 

diperbaiki Terima kasih

Purworejo Sudah Ditanggapi Jawaban Pengaduan :

Laporan sudah kita tindak lanjuti Matur 

nuwun

19 Yunita 18/6/2021 P Genangan air Ada genangan air menggenang druas magelang-

kaliangkrik Mohon untuk ditindaklanjuti Matur nuwun

Magelang Belum ditanggapi
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20 LaporgubJateng 20/6/2021 P Jalan Rusak Alamat: Kabupaten Sragen, Kecamatan Sumberlawang, 

Kelurahan Kacangan Laporan: selamat siang, lapor jalan 

penghubung solo sragen, tepatnya daerah sumberlawang 

banyak sekali jalan berlubang dimana ukuran lubang 

besar-besar. sehingga selain membahayakan pengendara 

motor juga menimbulkan kemacetan. mohon ditinjau dan 

ditindaklanjuti bapak.. ???? matursuwun

Surakarta Sudah Ditanggapi Saat sekarang sedang dilakukan 

penambalan oleh @BPJ Purwodadi. Kami 

cek dan TL untuk percepatannya

21 Rizki 20/6/2021 L Jalan rusak 

berlubang

Jalan rusak berlubang di kabupaten Demak. Mohon 

diperbaiki pak. Suwun

Demak Sudah Ditanggapi Sudah ditangani oleh tim dilapangan. 

Matur nuwun

22 Putro 22/6/2021 L Jalan Rusak Mohon segera dintindak lanjuti untuk penambalan jalan 

aspal yg rusak sebelum parah.di karenakan dg adanya jl 

berlobang tersebut sering mnyebabkan kecelakaan 

hususnya bagi pengendara yg hendak lewat namun dg 

niat mau menghindari jalan yg berlobang tsbt.terimakasih

Magelang Sudah Ditanggapi Matur nuwun Laporan sudah kami 

koordinasikan Berikut hasil 

penanganannya.

23 Anggituy 24/6/2021 P Jalan Rusak 

Parah

Jalan rusak parah. lubang dalam. sebelah barat polsek 

tawangharjo kab.grobogan sampai kantor BKK 

tawangharjo kab.grobogan. sering menyebabkan 

pengendara motor jatuh.

Grobogan Sudah Ditanggapi Sudah diperbaiki ya, maturnuwun 

laporannya

24 LaporgubJateng 24/6/2021 P Jalan rusak Saya tiap 2x seminggu nglaju Semarang Gubug biasanya 

butuh waktu kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1,5 bulan 

ini dilakukan proyek pengecoran di Jalan Raya Semarang - 

Purwodadi tepatnya di daerah Tegowanu. Proyek sudah 

berjalan selama 1,5 bulan dan jalan sudah jadi separuh. 

Pertanyaan saya, kenapa kok tidak segera dilanjutkan 

kembali untuk pengerjaan yang setengah lagi. Sudah 

hampir 2 minggu yang lalu separuh jalan sudah 

dicor.Mohon ditindaklanjuti pak karena tidak hanya satu 

titik pengecoran, tetapi ada 2 titik pengecoran di 

tegowanu. Terimakasih

Grobogan Sudah Ditanggapi Mohon maaf atas ketidaknyamananya, 

segera kami buka setelah umur beton 

tercapai ya Den, sekitar 21 hari. 

Dilanjutkan mengerjakan sisi lainnya

25 LaporgubJateng 24/6/2021 P Jalan rusak 

berlubang

Mohon,, dg sangat n hormat,,, terkait jalan propinsi,, 

tersono timbang,,,, rusak berlubang sudah beberapa 

tahun,, sepertinya kurang adanya perhatian,,,, rusak 

hanya kadang ditambal asal2lan,,, mohon diaspal hotmik 

lg juga dg drainasenya diperbaiki,,, genangan air n lubang 

sangat membahayakan pengguna jalan,, maaf n periksa 

adanya,,,, nuwun

Batang Sudah Ditanggapi Matur nuwun

bertahap terus dilakukan penanganan 

oleh tim dilapangan 

26 LaporgubJateng 25/6/2021 P Jalan Rusak jalan desa tambakromo kec.cepu hancur semua dari arah 

terminal menuju kedungtuban gak ada yang bagus..terakir 

cuma di tambal batu,ini jalan utama bukan jalan 

hutan..msak gak bisa beli aspal..malu sama tetanga jatim 

yang jalanya bagus semua...mohon pihak kec. cepu dan 

tambakromo segera diperbaiki...jangan hanya kota blora 

saja yang dibangun..liat jalan2 di kab.blora yanh hancur 

semua..itu gak adil sama sekali..

Blora Sudah Ditanggapi Matur nuwun

bertahap terus dilakukan penanganan 

oleh tim dilapangan 
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27 LaporgubJateng 26/6/2021 P Jalan Rusak pagi pak ganjar..saya mau lapor..jln kpten wiratno 

dekat pelabuhan rusak parah....bolak balik truk 

glempang,bahkan pemotor jg smp jatuh..pernah 

pemotor jatuh sama anknya...sehari kejadian pernah 

3x...mohon ditindak lanjuti sebelum jatuh 

korban...padahal dijln ini ada kantor cabang 

kejaksaan semarang...suwun

Kota Semarang Sudah Ditanggapi meniko jalan kota Semarang njih, matur 

nuwun
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1 @Rizkypuriwj P 30 Mei 2021 Mohon ditindak lanjuti mengenai jalan di 

daerah wonosobo purworejo sekitar dari 

kalijajar-pom bensin kedalon yang rusak 

parah, karena dapat membahayakan warga 

yang melintas 

@fllajjateng

. Terimakasih 

Matur nuwun

Laporan sudah kami koordinasikan 

@dpubmckjateng

 

Berikut hasil penanganannya.

2 @prilapratiwi P 15 Juni 2021 tolong pak petunjuk arah di jalan semarang-

godong tinggal tiangnya tok, plangnya sudah 

menghilang. Tolong cek dan perbaiki. 

Terimakasih

Terimakasih atas masukan ibu, saat ini sudah 

ditangani oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa 

Tengah untuk survey lokasi tersebut. Maturnuwun.

3 @fifinafisyah P 15 Juni 2021 selamat sore pak, di jalan kutoarjo-ketawang 

jalannya sekarang alhamdulillah sudah 

betonan, jadi naik kendaraannya banter2. 

minta tolong pak biar orang2 naik 

kendaraannya nggak kenceng2 dan 

membahayakan masyarakat sekitar. 

Maturnuwun

Selamat pagi terimakasih atas masukannya, saat ini 

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah 

melakukan survey lalu lintas di jalan Kutoarjo-

Ketawang. Selanjutnya akan diajukan untuk 

memasang Warning Light agar memberi peringatan 

kepada pengendara lebih berhati-hati. Suwun.

4 @medinasl P 20 Juni 2021 Lapor jalan raya kota jepara banyak yang 

rusak tdk ada perbaikan terutama dingabul 

sampai mlonggo dan bangsri,pdhal jlan raya 

utama,terima kasih @fllajjateng

njih mohon maaf atas ketidaknyamanannya, 

penanganan pemeliharaan rutin trs dilakukan oleh 

tim dilapangan, hati-hati njih matur nuwun

5 @arinyurinda P 21 Juni 2021 Assalamualaikum, pak kami melaporkan 

bahwa jalan propinsi jalur luwunggede 

tanjung kecamatan tanjung kab.brebes rusak 

parah. Mohon d tinjau @fllajjateng 

matur nuwun. meniko jalan Kab. Brebes njih kami 

koordinasikan
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1 Prismadhania_ 30 Mei 2021 P Assalamualaikum pak saya minta tolong jalan alternatif sukolilo 

purwodadi tolong di tinjau. Jalan udah nggak layak. Apakah 
warga/kec sukolilo tidak membayar pajak kok sampek perbaikan 
jalan yang layak nggak pernah ada Hanya di tembel. Saya sebagai 
warga sukolilo sangat menyayangkan jlan alternatif nggak 
peenah ada perbaikan/pelebaran dan sering kalinya terjadi laka 
akibat menghindari jalan yang kurang baik. Tolong pak  coba di 
tinjau kususnya kecamatan sukolilo apabila bapak meninjau bisa 
merasakan sendiri naik mobil kayak naik kapal dan kayak naik 
odong" terima kasih Semoga di tanggapin

Matur nuwun atas informasinya,
Kami akan teruskan ke Dinas PU Bina Marga & 
Cipta Karya Jateng.

2 hamrgeiwo 30 Mei 2021 L mohon dapat dibantu perbaikan jalan di sukorejo, jalan ada yang 
berlubang

Matur nuwun 
Akan kami koordinasikan ke @dpubmckjateng 
untuk TL nya. Berikut tindak lanjut perbaikan 
oleh Dinas PU Bina Marga & Cipta Karya.
Matur nuwun

3 Queenrly 30 Mei 2021 P assalamualaikum min, ak ada keluhan nih mohon didengarkan 
keluh kesah saya. Mohon maaaf sebelumnya, mau bertanya 
kalau pohon lapuk termakan usia di pinggir jalan tanggung jawab 
siapa ini ada pohon yang sangat berbahaya sudah gapuk semua 
karena bisa menimpa pengendara lewat apa bila ambruk secara 
tiba tiba lokasinya persis di depan Pt woodland kuripan demak 
km17 jln semarang purwodadi. karena kalau sudah kejadian 
akan menambah dan akan menambah biaya perbaikan.

Terima kasih atas laporannya
Akan kami koordinasikan untuk 
penangannanya

4 Fridaanindyaa 30 Mei 2021 P Assalamualaikum min selamat siang maaf mengganggu 
waktunya. Perkenalkan saya frida saya mau menyampaikan 
keluh kesah ttg infrastruktur yang tidak merata di tmpt saya. 
Jalan Bawah jembatan dari area jembatan kali progo hingga 
terminal bandongan saat ini kondisi nya semakin parah karena 
ada beberapa jalan yg berlubang mengakibatkan terganggu nya 
aktifitas warga daerah setempat. Beberapa jalan hanya ditambal 
sementara dan tidak permanen jika hanya ditambal sementara 
maka suatu saat jika tekikis hujan atau kendaraan berat jln tsb 
rusak lagi, dan akan menambah biaya. Sudah ada beberapa 
korban dari akibat jalan yg tidak rata (rusak)

Laporan akan kami terima
Dan akan kami sampaikan ke penanggung 
jawab ruas jalan tersebut. Berikut penanganan 
Ruas Jalan Magelang Kaliangkrik.
Matur nuwun
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5 nnb_onlineshopp 30 Mei 2021 P jalan berlubang di jembatan sungai keji pucung, Muntilan 

mohon perbaikannyaa..agar keselamatan pengendara meningkat
Matur nuwun 
Akan kami koordinasikan untuk penangganya. 
Berikut kami sampaikan 
Penanganannya yg dilakukan oleh pengampu 
jalan Nasional
Matur nuwun

6 nismaila22 30 Mei 2021 P izin menyampaikan ada penutup drainese yang berlubang dan 
biasa digunakan untuk pejalan kaki, mohon tidak lanjutnyaa🙏
D jl raya arah magelang
Terima kasih 
Laporan akan kami sampaikan ke penggampu ruas jalan tersebut

Berikut penanganan yg sudah dilakukan oleh 
Pengampu ruas Jalan tersebut 
Matur nuwun

7 siamang.kolor 23 Juni 2021 L skalian saya laporkan mengenai jalan pantura Rembang-Pati 
tepat di kecamatan Batangan Kab.Pati juga perlu pembaruan, 
krna perbaikkan yang kemarin cuma ditambal aspal, dan 
jalannya berlubang krna terpisahnya betton dengan aspal,sangat 
membahayakan penggendara khususnya untuk pengendara roda 
dua trimakasih smga segera ditindak lanjuti

Lokasi sudah sempat ditambal. Untuk 
perbaikan permanen segera dijadwalkan 
melalui paket longsegment preservasi Kudus- 
Pati-Rembang-Bulu yang barusan terkontrak. 
matur nuwun

8 yus_freecss 24 Juni 2021 L Jalan raya utama Bendo, Ketitang, Kec. Juwiring, Kabupaten 
Klaten, sudah rusak, berlubang dan sudah banyak yang 
mengalami kecelakaan ringan karena menghindari jalan rusak, 
mohon diperbaiki pak

terimakasih informasinya, akan kami 
sampaikan ke DPU BMCK. Hati-hati saat 
melintas
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9 najahil26 24 Juni 2021 P Jalan rusak di Jl. Babalan - Prawoto, mohon segera ditangani pak. 

Matur nuwun
Lokasi saat ini sudah ditangani oleh tim di 
lapangan, matur nuwun

10 gaggas_aji 25 Juni 2021 L Pak @ganjar_pranowo .... jalanan pantura mulai kec . 
Batangan (pati) sampe pertigaan ngebruk juana, jalannya 
rusak parah.. ..mohon bantuannya pak.saya cuma bisa 
menyampekannya lewat sini.terimakasih

Kemarin sudah ditangani sementara dengan 
aspal. Penanganan permanen pembongkaran 
beton sedang dijadwalkan.

11 riztantoobinugraha 25 Juni 2021 L Alamat: kabupaten karanganyar, kecamatan tawangmangu,  
kelurahan gondosuli Laporan: keluhan saya,minta jalor PLN 
engkang resmi saking pemerintah wonten jalan tembus 
tawangmangu cemoro kandang,kusus ipun sebelah selatan desa 
gondosuli,sepindah kagem penerangan jalan,kalih kagem 
kebutuhan umkm pkl jalan tembus meniko,awit 
kawigatosanipun kulo aturaken agungen panuwon?

matur nuwun
niki diterusaken laporanepun ke pengampu 
penerangan @dishubjateng 







 



NO PELAPOR NO HP TANGGAL GENDER DESKRIPSI TANGGAPAN FOTO PENGADUAN FOTO TANGGAPAN
1 Anggi +6281210609856 26 juni 2021 P Ijin lapor, kerusakan jalan Rembang-Tuban tepatnya di kecamatan Sale. 

Mohon diperbaiki pak
Lokasi sudah sempat ditambal. 
Untuk perbaikan permanen 
segera dijadwalkan melalui paket 
longsegment preservasi Kudus- 
Pati-Rembang-Bulu yang barusan 
terkontrak. Nuwun

2 obi +6282134283842 24 Juni 2021 L mohon kepada Dinas terkait untuk dapat meningkatkan jalan Tentara 
Pelajar solo yg dari perempatan rumah sakit dr oen kandang sapi ke 
timur sampe dengan pedaringan(depan kantor dinas damkar) karena 
jalannya sudah tidak rata jg melengkung, terkadang ada genangan kali 
hujannya deras sekali dan kenapa hanya ditambali saja utk area yg 
berlubang. mohon di hotmix (dialuskan lg) dan jg taman sekartaji yg ada 
dipinggir sungai dapat dijadikan taman kota sekaligus destinasi wisata 
tepi sungai/wisata olahraga. mohon dapat segera ditindaklanjuti. nuwun

Sementara ini kami lakukan 
pemeliharaan dan penambalan2. 
Kami programkan tahun berikut 
untuk overlay ulang njih

3 Aji +628985481434 24 Juni 2021 L assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang, izin 
melaporkan untuk jalan raya purwodadi-kudus, khususnya didaerah 
Pucang banyak jalan yang rusak. mohon untuk ditindak lanjuti agar tidak 
memakan korban sekian, Terimakasih

matur nuwun kak, akan kami 
sampaikan ke DPU BMCK, tim di 
lapangan akan terus melakukan 
penanganan, hati-hati saat 
melintas yaa

4 Bondan +6285735015155 22 Juni 2021 L Pak Gubernur mohon perbaikan jalan provinsi lokasinya sepanjang dari 
sebelah barat terminal Bobotsari ke arah barat, sebelumnya sudah 
dilakukan penambalan jalan, namun baru beberapa bulan sudah rusak 
lagi banyak lubang dan bergelombang. bepotensi bahaya untuk 
kendaraan yang melintas

siap terima kasih, akan segera 
kami tindak lanjuti Tetap waspada 
dan berhati-hati saat berkendara 
melewati ruas jalan tersebut.

5 Fikri +62747903356 21 Juni 2021 L Alamat: Kabupaten kudus, Kecamatan kotakudus, Kelurahan Burikan 
Laporan: jalan Pantura Kudus - Semarang dan sebaliknya Semrang- 
Kudus ada lubang yang membahayakan. Kapan bisa Lancar perjalanan 
Kudus - Semarang pak?

matur nuwun 
bertahap akan terus dilakukan 
penanganan oleh tim dilapangan 
mohon berhati-hari saat melintas.

6 Rika Anjani +628979873879 20 Juni 2021 P Lapor, Penerangan di Jalan Serayu Raya sekitar Depan Puskesmas 
Kesugihan 1 mati sejak seminggu terakhir. Mohon segera diperbaiki krn 
ini adalah jalan Provinsi yg cukup banyak dilalui kendaraan.

Siap, kaminkoordinasikan dg 
@perhubunganjateng untuk TL 
nya





 



NO AKUN TANGGAL GENDER DESKRIPSI FOTO ADUAN TANGGAPAN FOTO TANGGAPAN
1 Ammalia Mega Sinatrya 23 Juni 2021 P Selamat siang pak, lampu jalannya mati kok gak dibener2in ya, tolong pak segera dibenerin jalannya 

gak keliatan. lampu jalan ada di jalan blabak-jrakah di perbatasan  magelang-boyolali
Selamat Pagi terimakasih atas aduan ibu, sudah 
kami teruskan kepada Dinas Perhubungan 
setempat. Saat ini PJU di ruas jalan blabak-jrakah 
sudah selesai ditangani, suwun

2 Maulana Dhavi 28 Juni 2021 L Assalamualaikum wr.wb. pak minta tlg pju dpn rumah sakit siti Aminah jatisawit rt 2 rw 7 bumiayu 
padam sudah 1 bulan lebih btuannya diperbaiki trimakasih wslm wr.wb

Waalaikumsalam wr wb, sudah kami sampaikan 
kepada BPSPP Wilayah VI, dan saat ini telah 
ditindak lanjuti perbaikan PJU di depan RS Siti 
Aminah Bumiayu telah dilaksanakan oleh BPSPP 
Wilayah VI. Terimakasih



 


