
 
  

MATUR BUPATI PURBALINGGA
REKAP LAPORAN ADUAN MASYARAKAT PURBALINGGA

OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ) Kabupaten Purbalingga
Status Laporan : SELESAI

NO TGL LAPORAN LAPORAN TANGGAPAN TGL TANGGAPAN

1 Minggu, 25 Nov 18 12:49:03 assalamualaikum wr.wb kepada Yth . ibu
Plt bupati purbalingga akses jalan di desa
langkap dusun lawaijo kondisi saat ini
sangat memperhatinkan . jalan utama
kami untuk meraup sepeser uang atau
mencari nafkah sudah tidak layak lagi
dimana saat ini kondisi atau insflastruktur
kami sudah rusak kadang pula jalan yg
kita lalui sering menyebabkan kecelakaan
pada pengguna jalan kami ingin
pemerintah kabupaten purbalingga
memperhatikan desa kami . bagaimana
desa kami bisa maju kalo akses jalan pun
tidak memadai kami sebagai warga desa
langkap dusun tiga pun ingin desannya
maju dan terbebas dari desa zona merah (
desa miskin ) kami memohon kepada
pemerintah kabupaten purbalingga untuk
segera menindak lanjuti desa kami
terutama desa desa zona merah
trimakasih wassalamualaikum wr. wb

Terimakash atas laporannya. Hal
tersebut sdah kami koordinasikan
dngan pihak desa langkap. Melihat
dari kndisi gambar dan fakta
dilapangan sudah sesuai dengan
apa yg dilaporkan. Jalan poros
dusun yang dibangun pada tahun
2016 lewat Anggaran Dana Desa
tersebut memang riskan terjadi
kerusakan dini, dikarenakan
drainase jalan yang belum
dibangun terlebih dahulu, sehingga
menyebabkan aliran air hujan
menggenangi jalan apalagi
ditambah posisi jalan yg menurun
dan ditambah aliran air dari kebun
samping jalan otomatis langsung
turun kejalan dan ikut menambah
volume air yang melewati jalan
tersebut. Faktor lain seperti tonase
kendaraan yg melewati jalan
tersebut juga sangat berpengaruh
terhadap kondisi jalan. Mengenai
permasalahan perbaikan jalan
poros dusun tersebut belum
memungkinkan untuk diperbaiki
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dalam 1 periode RPJMDes karena
sudah dikerjakan dalam 1 periode
tersebut dan didalam perencanaan
pembangunan desa tahun 2019
desa langkap yang sudah
disepakati bersama jg tdk
menganggarkan perbaikan jalan
poros dusun 3 tersebut. Begitu
juga Untuk penyelesaian
permasalahan tersebut silahkan
diusulkan kembali lewat
mekanisme musyawarah tingkat
desa di 2019 dan pada saat
penyusunan loka karya
RPJDMDes tahap slanjutnya.
untuk keterangan lebih lanjut
silahkan komunikasikan kembali
dengan pemerintah desa langkap.
sementara untuk bisa saling
mengingatkan kepada
saudara,tetangga dan warga
sekitar yang melewati jalan
tersebut agar lebih berhati-hati jika
melewati jalan tersebut untuk
menghindari kecelakaan.
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