
 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima diperlukan akses 

seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan 

yang diberikan oleh pemerintah. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Nasional (SP4N) Lapor yang diharapkan pengaduan di Kabupaten Ponorogo dapat 

ditangani dengan cepat, transparan dan akuntabel sesuai dengan keinginan masyarakat 

untuk peningkatan kinerja Pemerintah daerah. 

 

2. Dasar Hukum 

  Berbagai Peraturan dan Kebijakan yang terkait dengan sistem pengelolaan 

pelayanan publik nasional (SP4N) dan sistem LAPOR antara lain adalah sebagai 

berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik 

b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Keterbukaan Informasi 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Pelayanan Publik 

f. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Nasional 

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 24 

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Secara Nasional 

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik Nasional 

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 

  Untuk memberikan panduan pelaksanaan tugas juga disusun Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia. 

 



 

3. Pengertian 

a) SP4N Lapor adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang 

merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang 

pada setiap penyelenggaraan dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. 

b) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N dibentuk 

untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang menjamin hak 

masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan 

kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. SP4N 

bertujuan agar: 

• Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, 

cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik; 

• Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam 

menyampaikan pengaduan; dan 

• Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

 

c) LAPOR! atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online adalah layanan 

penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang dikelola 

oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP). LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 3 Tahun 2015. Ketentuan ini mengamanatkan agar seluruh Pemerintah 

Daerah yang telah menyelenggarakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik 

yang berbasis teknologi informasi, terintegrasi dengan LAPOR! Baik pengaduan 

pelayanan publik antar instansi, lintas instansi, dari unit terbawah sampai dengan 

unit teratas. Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan 

meningkatkan efektifitas pengelolaan pengaduan, Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI dan KSP telah 

menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk memanfaatkan 

sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR! 

 

 Sedangkan kegitan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Statistik  

Kabupaten Ponorogo di Tahun 2020 adalah :  

• Melakukan Koordinasi kepada Admin Provinsi dan  seluruh OPD Selaku 

AdminsPenghubung  dalam menindak lanjuti aduan atau laporan. 

• Melakukan Monitoring dan  Evaluasi. 

• Melakukan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis untuk meningkatkan SDM 

Pengelolaan Aduan seluruh OPD se Kabupaten Ponorogo. 

• Melakukan sosialisasi melalui pemasangan stand banner di Unit Pelayanan  

Kecamatan se Kabupaten Ponorogo  . 



 

• Melakukan Survei Kepusan Masyarakat untuk menentukan Indeks Kepuasan 

Masyarakat terkait LAPOR! 

 

4. Maksud 

  Maksud dari dibuatnya laporan ini adalah untuk memberikan gambaran secara 

singkat mengenai pengaduan yang disampaikan masyarakat terhadap kinerja maupun 

pelayanan pemerintah atau permasalahan yang sedang masyarakat hadapi dan 

penanganan yang dilakukan oleh pemerintah melalui SP4N – Lapor pada tahun 2020. 

 

5. Tujuan 

Tujuan dari dibuatnya laporan ini adalah untuk mengetahui banyaknya aduan dari 

masyarakat yang disampaikan melalui website lapor.go.id  dan yang telah di tindak lanjuti 

oleh Pemerintah Daerah di Tahun 2020 ,yang merupakan platform pengelolaan pengaduan 

pelayanan publik secara nasional, sehingga diharapkan laporan ini dapat dijadikan rujukan 

untuk pelayanan yang prima dan mengoptimalisasi penggunaan SP4N-Lapor. 

 

Sumber Laporan 

 

 

 

No Sumber Laporan Jumlah 

1 Android 13 

2 SMS 16 

3 Website 135 

Total 164 
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Klasifikasi Laporan 

 

 

No Klasifikasi Laporan Jumlah 

1 Aspirasi 17 

2 Pengaduan Berkadar Pengawasan 112 

3 Pengaduan Tidak Berkadaar Pengawasan 5 

3 Permintaan Informasi 30 

Total 164 
 

Status Laporan Terdisposisi 

 

 

No Status Laporan Terdisposisi Jumlah 

1 Belum Ditindaklanjuti 8 

2 Sedang Diproses 58 

3 Selesai 98 

Total 164 
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Pengelolaan Laporan Masuk 

 

 

 

No Pengelolaan Laporan Masuk Jumlah 

1 Laporan Belum Terverifikasi 1 

2 Laporan Terdisposisi 164 

3 Laporan Tertunda 0 

4 Laporan Arsip 108 

Total 273 

 

Keterangan:  

1. Laporan Belum Terverifikasi adalah laporan masuk yang belum didisposisikan kepada 

OPD yang menangani laporan tersebut; 

2. Laporan terdisposisi adalah laporan masuk yang sudah didisposisikan kepada OPD terkait 

untuk ditindaklanjuti; 

3. Lapuran tertunda adalah laporan masuk yang pengaduannya dinilai belum lengkap 

(identitas, keluhan, tempat, waktu penyampaian belum lengkap); 

4. Laporan Arsip adalah laporan masuk yang dinilai tidak perlu diteruskan atau didisposisi 

(mengandung sara, cacian, hinaan, atau bukan wewenang pemerintah). 
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Kategori Laporan 

 

No Kategori Lapor Jumlah 

1 Perhubungan 14 

2 Sikap Petugas Puskesmas/Rumah Sakit dalam menangani 1 

3 Kritik/Saran untuk LAPOR! 3 

4 Akta Kelahiran  1 

5 Administrasi Pendaftaran Online 1 

6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 

7 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 1 

8 Bantuan Sosial 7 

9 Kesejahteraan Sosial 1 

10 Pemerintahan 1 

11 Destinasi Pariwisata 1 



 

12 Teknologi Informatika dan Komunikasi 1 

13 CPNS 1 

14 Corona Virus 1 

15 Corona – Bantuan untuk masyarakat 4 

16 Corona - Dampak Ekonomi 2 

17 Corona - Jaga Jarak Aman ( Physical Distancing ) 2 

18 Corona - Karantina Wilayah 1 

19 Corona - Kekurangan Kebutuhan Logistik dan APD 1 

20 Parkir 1 

 

21 

22 

Beras untuk Keluarga Sejahtera 

Administrasi 

Harga 

2 

1 

 

23 

24 

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 

Kepegawaian 

Administrasi Kependudukan 

4 

1 

25 Lainnya 11 

Total 65 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Area Pelaporan 

 

 

No Area Jumlah

1 Tidak memilih tempat 105

2 Ponorogo 114

3 Mangkujayan 6

4 Ngebel 4

5 Babadan 4

6 Sawoo 3

7 Sambit 3

8 Ngrayun 2

9 Sukorejo 2

10 Sooko 1

11 Kauman 1

12 Jetis 1

13 Siman 1

14 Bungkal 1

15 Jenangan 1

16 Badegan 1

17 Madusari 1

18 Ngunut 1

19 Trisono 1

20 Kupuk 1

21 Banjarejo 1

22 Tambakbayan 1

23 Paju 1

24 Banyudono 1  

 

 

 

AREA PELAPORAN

Tidak Memilih Tempat Ponorogo Mangkujayan Ngebel

Babadan Sawoo Sambit Ngrayun

Sukorejo Sooko Kauman Jetis

Siman Bungkal Jenangan Badegan

Madusari Ngunut Trisono Kupuk

Banjarejo Tambakbayan Paju Banyudono



 

 

Pelapor (Berdasarkan Umur) 

 

 

 

 

 

Pelapor berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Belum mengisi 83 

2 Perempuan 7 

3 Laki-laki 183 

Total 273 
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PELAPOR (BERDASARKAN UMUR)

No Uraian Jumlah

1 Belum mengisi 172

2 <20 7

3 20-34 87

4 35-49 7

5 50-64 0

6 >65 0



 

HASIL SURVEI  

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PONOROGO 

TAHUN 2020 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Dinas 

Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo telah secara berkesinambungan terus 

berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu 

bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan 

masyarakat masuk terkait pemberian layanan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 

Kabupaten Ponorogo melalui SP4N-LAPOR. 

Selama 1 Januari 2020 - 31 Desember 2020, sebanyak 163 (Seratus Enam Puluh Tiga) 

aspirasi, pengaduan, dan permintaan informasi masyarakat telah masuk melalui berbagai sarana 

pengaduan. Semua pengaduan tersebut terdapat 8 belum ditindaklanjuti, 57 sedang diproses, 98 

selesai melalui website LAPOR yaitu www.lapor.go.id. 

Ruang lingkup pengaduan masyarakat selama Tahun 2020 meliputi keluhan tentang 

perhubungan, sikap terhadap pelayanan pegawai puskesmas, COVID-19, dan Bantuan Langsung 

Tunai (BLT). 

Tindak Lanjut : 

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo, melalui Bidang  

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pablik, seksi layanan informasi menindaklanjuti 

permasalahan tersebut di atas dengan mengadakan perbaikan secara terus-menerus dan koordinasi 

internal. 

Demikian laporan penanganan pengaduan masyarakat di Dinas Komunikasi Informatika 

dan Statistik Kabupaten Ponorogo selama 2020. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka 

peningkatan pelayanan pada masyarakat. 

 

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo sesuai 

amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Bidang Pengelolaan 

Informasi dan Dokumentasi Publik pada Seksi Layanan Informasi melaksanakan Survei Indeks 

Kepuasan Masyarakat pada Pengelolaan Lapor melalui SP4N Lapor kepada masyarakat Ponorogo 

melalui kecamatan se-Kabupaten Ponorogo. Data dan informasi hasil penyebaran kuesioner kepada 

para pengguna jasa tersebut akan digunakant terbatas sebagai upaya peningkatan kualitas 

pelayanan publik, tata kelola kota, sarana prasarana di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil 

survei yang dilaksanakan sejak 26 November 2020 sampai dengan 18 Desember 2020, melalui 

penyebaran kuesioner kepada masyarakat Ponorogo secara langsung, diperoleh total sebanyak 162 

responden diterima langsung. Responden tersebut diantaranya terdiri dari : 

a) Jenis kelamin 

• Laki-laki sebanyak 96 orang 

• Perempuan sebanyak 64 orang 

• Tanpa informasi sebanyak 1 orang  

 

b) Pendidikan 

• SD sebanyak 8 orang 

http://www.lapor.go.id/


 

• SMP sebanyak 23 orang 

• SMA sebanyak 91 orang 

• S1 sebanyak 25 orang 

• S2 sebanyak 3 orang 

• S3 sebanyak 0 orang 

• Tanpa informasi sebanyak 6 orang 

 

c) Pekerjaan 

• PNS sebanyak 16 orang 

• TNI sebanyak 1 orang 

• POLRI sebanyak 0 orang 

• Swasta sebanyak 75 orang 

• Wirausaha sebanyak 24 orang 

• Lainnya sebanyak 15 orang 

• Petani sebanyak 7 orang 

• Pelajar sebanyak 9 orang 

• Mahasiswa sebanyak 2 orang 

• Guru sebanyak 2 orang 

• Perangkat Desa sebanyak 2 orang 

• Ibu Rumah Tangga sebanyak 4 orang 

• Tanpa informasi sebanyak 4 orang 

 

A. Hasil Survei 

Berdasarkan pengukuran keseluruhan kuesioner ( 162 kuesioner) yang telah terisi oleh 

responden terhadap kualitas ruang lingkup pelayanan publik, tata kelola kota, dan sarana 

prasarana, diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Lapor melalui 

SP4N Lapor  dengan angka Indeks sebesar 81,65. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Ponorogo berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori Baik. Hal ini 

berdasarkan klasifikasi penilaian dari PermenPAN RB yang terdiri dari : 

 

Nilai 

Persepsi 

Nilai Interval 

(NI) 

Nilai Interval 

Konversi (NIK) 

Mutu 

Pelayanan 
Kinerja Unit Pelayanan 

1 1,00-  2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak Baik 

2 2,60 - 3,064 65,00 - 76,60 C Kurang Baik 

3 3,0644 - 3,532 76,61 - 88,30 B Baik 

4 3,5324 - 4,00 88,31 - 100,00 A Sangat Baik 

 

 

 



 

 

B. Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat Per Responden dan Per Unsur 

Pelayanan 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
  



 

 
  



 

C. Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan 

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei 

Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, terdapat sekurang-

kurangnya 9 ruang lingkup yang dinilai dalam penentuan indeks kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik meliputi: 

1. Persyaratan Pelayanan; 

2. Prosedur Pelayanan; 

3. Waktu Pelayanan; 

4. Biaya/Tarif; 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 

6. Kompetensi Pelaksana; 

7. Perilaku Pelaksana; 

8. Maklumat Pelayanan; 

9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan. 

 

Berdasarkan penilaian terhadap jawaban yang diberikan oleh seluruh responden terhadap seluruh 

kriteria tersebut sebagaimana tercantum dalam kuesioner, diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ruang Lingkup 

(Unsur) Pelayanan 

No. Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan NRR (Skala 4) 

1 Persyaratan 3,259259 

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3,17284 

3 Waktu Penyelesaian 3,148148 

4 Biaya/Tarif 3,925926 

5 Produk Spesifikasi Layanan 3,265432 

6 Kompetensi pelaksana 3,283951 

7 Perilaku pelaksana 3,364198 

8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 2,895062 

9 Sarana dan Prasarana 3,111111 

NRR IKM Tertimbang 3,266278 

Setara ({3,266278:4} x 100) 81,65 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-Rata (NRR) tertinggi adalah 

Biaya/Tarif dengan indeks sebesar 3,925926. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden telah cukup 

puas dengan kejelasan informasi dan tidak adanya pungutan biaya pelayanan publik di Kabupaten 

Ponorogo. 

Sementara itu, unsur yang memiliki Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah Penanganan 

Pengaduan, Saran dan Masukan dengan indeks sebesar 2,895062. Meskipun dalam penanganan 

pengaduan, saran dan masukan termasuk kategori yang rendah, namun kami telah mengetahui dan 

memperbaiki hal tersebut untuk dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. 

 

  



 



 

LAPORAN MASUK 

No Tanggal Pelapor 
Judul 

Laporan 
Isi Laporan Instansi Status Laporan Status 

1 6 Jan 

2020 

Anonim Permohonan 

BTS 

Mohon untuk didirikan tower bts di kawasan desa cepoko kecamatan 

ngrayun kab ponorogo.. jawa timur 

di sini tidak ada sinyal seluler.. penduduk 1 desa ada 4000 jiwa.. 

susahnya sinyal mencakup 3 desa.. terima kasih 

Dinas 

Komunikasi, 

Informatika dan 

Statistik 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Admin 

Selesai 

2 7 Jan 

2020 

Anonim KTP Ktp saya 6 bulan belum jadi sampai surat keterangan sudah lewat 

masa berlakunya , alasan belum jadi karena blanko ktp masih kosong 

, apakah benar demikian ? lokasi saya kecamatan jenangan 

kabupaten ponorogo mohon di bantu 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

3 13 Jan 

2020 

Anonim Pohon 

membahayakan 

kepada yth, dinas lingkungan hidup kabupaten ponorogo, 

terdapat pohon yang sudah mati di pinggir jalan, yang dapat 

membahayakan pengguna jalan dan juga yang parkir di bawah pohon 

karena pohon terlihat sudah kering dan rapuh.. lokasi : lokasi jl.gatot 

subroto depan alfa mart ponorogo 

terimakasih atas perhatiannya.. 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Pelapor 

Selesai 

4 13 Jan 

2020 

Anonim Sampah kepada yth, dinas lingkungan hidup kabupaten ponorogo 

melaporkan adanya tumpukan sampah yang sudah banyak di pasar 

jetis kabupaten ponorogo mohon untuk di bersihkan karena sudah 

menumpuk dan mengganggu lingkungan sekitar,  

lokasi : pasar jetis ponorogo 

terimakasih 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Pelapor 

Selesai 

5 14 Jan 

2020 

Siti Choiriyah Kesehatan Saya mau melaporkan jika petugas (mantri) yang praktek di 

puskesmas sawoo ponorogo,tidak melayani pasien dengan baik. 

1 bulan yg lalu ibu saya (ibu sening) jadi korbannya. 

ibu saya mengeluhkan sakit dan minta cek lab tapi tidak 

Dinas 

Kesehatan 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 



 

dilayani.malah di abaikan dan ditertawakan sakit nya, 

padahal setelah saya bawa ke rs ,ibu saya menderita sakit jantung dan 

diabet. 

dan ketika dimintai rujuk an untuk berobat ke rs,dibikin ribet dan 

proses nya lama sekali. 

terimakasi 

dan mohon di tindak lanjuti untuk pelayanan petugas nya. 

Kabupaten 

Ponorogo 

6 29 Jan 

2020 

628564986xxxx KPS,BSM, 

PKH 

Kps ds.sidorejo kel. kutuwetan kec. jetis ponorogo jatim 63473. yg 

menerima kps famili,kerabat dan orang dekat kepala dusun, sudah 

mapan. yg miskin di abaikan.kps rumah tangga desa kami,penerima 

bsm, pkh, dsb. mayoritas kerabat pamong dan rumah tangga yg 

sudah mapan. 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

7 5 Feb 

2020 

Anonim legalisir akte 

kelahiran 

Legalisir akte kelahiran untuk luar kota butuh waktu berapa lama? 

pertanyaan ini saya tujukan untuk dispenduk capil kabupaten 

ponorogo. apakah memang membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan? 

dizaman serba online apa tidak bisa dipercepat? 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

8 17 Feb 

2020 

Anonim pelayanan 

puskesmas 

Kepada upt puskesmas ngrandu, kec.kauman, kab.ponorogo, 

jawatimur harap ditingkatkan pelayanan makan untuk pasien rawat 

inap. Makanan kurang layak dan kurang cukup gizi untuk pasien. Ini 

pasien dhf harusnya dapat diit tktp cuma nasi sama bakso. Mohon 

ditingkatkan lagi pelayanan gizi di puskesmas ini 

Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

9 22 Feb 

2020 

Resti Eva 

Mayangsari 

Pelayanan 

Puskesmas 

Saya tgl 19 febuari 2020 kemarin ingin meminta rujukan ke 

puskesmas ponorogo selatan jl pacar no 28 . tonatan - ponorogo jawa 

timur. saya sedang hamil dan dapat surat rujukan dari dokter untuk 

minta rujukan tindakan sc di puskesmas faskes saya. saya datang dan 

bertanya baik baik.. tp respon bidan disana sungguh sangat tidak 

baik. saya minta penjelasan prosedur namun surat rujukan saya 

dilempar dan saya dibilang mengatur pemerintah. kemudian dengan 

Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Pelapor 

Selesai 



 

berkata kasar "kamu paham gak" akhirnya saya terdiam dan pergi. 

mohon ditindak lanjuti segera karena pihak puskesmas menyulitkan 

saya yang mau minta rujukan bpjs. sedangkan saya sebentar lagi mau 

melahirkan. Terimakasih 

10 10 Mar 

2020 

628523514xxxx Permintaan 

informasi 

alamat kantor 

inpektorat 

Ponorogo mau menanyakan alamat inspektorat  

 

Terima kasih 

Inspektorat 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

11 10 Mar 

2020 

628523190xxxx Jadwal Tilik 

Desa 

Ponorogo dinas pmd apakah ada jadwal tilik desa? Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa Kabupaten 

Ponorogo 

Ditindaklanjuti 

oleh Instansi 

Proses 

12 10 Mar 

2020 

628523190xxxx info sumpah 

jabatan cpns 

2018 

Ponorogo bkpsdm kapan sumpah jabatan cpns 2018. Badan 

Kepegawaian 

dan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

13 10 Mar 

2020 

628133567xxxx Pohon 

Tumbang, 

Bantuan Sosial 

dan KLA 

Ponorogo musim hujan. mohon pohon dipinggir jalan yang 

mengkhawatirkan untuk ditebang ponorogo bantuan sosial rakyat 

miskin mohon tepat sasaran ponorogo kapan kabepaten layak anak 

mendapatkan reward 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

14 10 Mar 

2020 

628233208xxxx SPT Tahunan Ponorogo permintaan informasi laporan spt tahunan bisa dilayani di 

kantor kecamatan sampung setiap hari apa. 

Kecamatan 

Sampung 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditanggapi oleh 

Pelapor 

Proses 



 

15 16 Mar 

2020 

628214306xxxx Harga Masker Ponorogo jadi hari minggu tgl 15 maret 2020  

saya menyuruh pegawaisaya untuk membelikan masker + hand 

sanitizer di apotik. posisi syjuga lg mencari, tp tdk dpt juga, akhirnya 

pegawai saya mendapatkan itu masker dengan harga 30rb hanya 4pcs 

dan hand sanitizer merk dettol, isi 50ml dengan harga 70k.  

 

saya kaget ketika melihat notanya, akhirnya saya datengin itu 

apoteknya di daerah alun” kota ponorogo. nama apotek rahayu. jadi 

disana ada 2pegawai, ketika saya kesana disambut pegawainya yg 1, 

pas sy menanyakan harga nya ini benerapa tidak, dia lngsng jawab “ 

itu temen saya yg bikin nota dan melayani tdi “  

 

disitu saya disuruh nunggu temennya yg ngelayani td,akhirnya 

muncul mb nya yg ngelayani dan menulis nota tdi. sy tanyakan bener 

apa tidak ini harganya ? dia jwb iy emang sgtu mb, sy jawab” jangan 

ngasal kasih harga ya, nggk masuk akal dettol kecil giniharga 70k. 

jangan cari keuntungan dalam kondisi seperti ini.  

 

diajawab nya udh belibet sekali, dpt barangnya dari ini itu lha, pas sy 

tanya” ini benar harga apotek ? yg punya apotek juga tau klu km jual 

harga segini ? dan dia jawab” iya tau “  

 

oke dari situ langsung  saya jawab” oke, masalah ini sudah saya up 

ke media sosial.  

 

dari awal dia memang sudah ketakutan dan gemeteran. jadi lngsng 

mau balikin uangnya.  

 

dari situ dia baru ngmng” iya mb maaf, jangan bawa” nama 

apoteknya ya mb, sy dpt dr temen sy, temen sy dpt dr online, bla bla. 

dan masih muter” lagi jawabanya.  

 

dan saya juga dapatinfo klu beberapa apotek di ponorogo memang 

Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 



 

sudah menjual belikan masker & hand sanitizer dengan harga 70k -

100k. dan ada istri polisiyang menjual belikan hand sanitizer merk 

dettol 50ml dengan harga60k. 

16 19 Mar 

2020 

628224550xxxx Wabah corona Ponorogo menurut media, gejala corona adalah demam, batuk dan 

sesak nafas. bisa dikatakan terindikasi corona apakah harus kena 

semua gejalanya? atau salah satu atau salah dua saja? jika memang 

kita merasa mendapat gejala tersebut, kemana lapornya dan dimana 

ceknya? prosedurnya seperti apa? terima kasih 

Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

17 24 Mar 

2020 

Anonim Pohon 

tumbang 

Kepada dinas lingkungan hidup kabupaten ponorogo 

melaporkan, adanya pohon tumbang di  jl. raden saleh, kec. 

ponorogo, kab. ponorogo. mohon segera ditangani 

terimakasih~ 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

18 29 Mar 

2020 

Anonim Penerangan 

Jalan Umum 

Mohon ditindaklanjuti dan segera dibenahi untuk lampu penerangan 

jalan di jalan raya pulung-sooko tepatnya di tikungan cepogo, kebon, 

pulung dengan jenis sel surya yang mati sudah 4 tahun, hal ini 

menyebabkan lalu lintas pada malam hari sangat terganggu. 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditanggapi oleh 

Pelapor 

Proses 

19 29 Mar 

2020 

Anonim KTP Online Saya ingin membuat ktp secara online 

saya tidak bisa ke subang  

saya berada di jawa timur kota ponorogo 

bisa kah di bantu memudah kan saya membuat e ktp 

jika bisa hubungi saya di via wa 0881026755128 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

20 1 Apr 

2020 

Jefri Eko 

Cahyono 

Tanya *pemberitahuan & undangan* 

(sholat shubuh berjamaah bersama bupati ponorogo) 

 

kepada yth : 

- kades & perangkat desa 

- anggota bpd/lpmd 

- *takmir & jama'ah masjid/musholla seluruh desa* 

- jama'ah haji & umroh 

Bagian 

Administrasi 

Kesra dan 

Kemasyarakatan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 



 

di desa kutukulon 

 

assalamu 'alaikum wr wb 

 

diberitahukan dan mengharap dengan hormat atas kehadiran 

bpk/ibu/sdr sekalian pada acara *shubuh berjamaah bersama bupati 

ponorogo h ipong muchlissoni* besok pada : 

- hari : *jum'at wage* 

- tgl : *3 april 2020* 

- jam *04.00 wib dini hari* jelang waktu shubuh 

- tempat : *masjid jami' baitul muttaqin desa kutukulon* 

 

*catatan* 

- membawa sajaddah sendiri2 dr rumah 

- sebelum masuk masjid akan diberikan hand sanitizer 

- menempati shof yg telah diberi tanda 

- sblm pulang cuci tangan dng sabun dan air mengalir yg telah 

disediakan diluar 

 

besar harapan kami, atas partisipasi dan kerjasama yg baik ini 

diucapkan terima kasih. 

semoga allah swt senantiasa meridhoi keluarga kita semua, aamiin 

 

wassalamu 'alaikum wr wb 

 

*ketua takmir masjid jami'* 

h. suyanto 

 

mengetahui 

*kepala desa kutukulon* 

supriyono 

apakah undangan diatas termasuk pelanggaran ? 



 

21 4 Apr 

2020 

Sri Trias 

Anjarwati 

SK PNS Yth. bkpsdm kab. ponorogo 

kira-kira sk pns kapan nggeh di terbitkan. mengingat tmt cpns 01 

maret 2019. suwun... 

Badan 

Kepegawaian 

dan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

22 6 Apr 

2020 

Anonim Penerimaan SK 

PNS 

Kepada yth. 

menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi 

republik indonesia 

kepala badan kepegawaian negara republik indonesia 

kepala kantor regional ii bkn surabaya 

kepala badan kepegawaian pelatihan dan pendidikan daerah (bkppd) 

kabupaten ponorogo 

 

dengan hormat, 

saya cpns kabupaten ponorogo dengan sk cpns tmt 1 maret 2019 dan 

telah mengikuti latsar dan tes kesehatan. lebih dari 1 tahun sejak tmt 

tersebut saya belum menerima sk dan diangkat sebagai pns. padahal 

menurut uu no. 5 tahun 2014 pasal 64 ayat 1 masa percobaan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (3) bagi calon pns 

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. dan apabila tertundanya 

pengangkatan dan penerimaan sk pns ini dikarenakan covid-19, 

sebenarnya bkn telah menerbitkan surat edaran nomor 10/se/iv/2020 

tentang pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pns atau 

sumpah/janji jabatan melalui media elektronik/ teleconference pada 

masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat 

virus corona yang dapat kepala badan kepegawaian pelatihan dan 

pendidikan daerah (bkppd) kabupaten ponorogo jadikan acuan dalam 

penerimaan sk dan pengambilan sumpah/janji cpns kab. ponorogo. 

 

demikian dapat kami sampaikan, atas bantuan dan perhatiannya kami 

ucapkan terima kasih. 

Badan 

Kepegawaian 

dan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

Ditutup oleh 

Pelapor 

Selesai 



 

23 7 Apr 

2020 

Anonim Pelayanan 

kurang baik 

Pelayanan di kecamatan jenangan, kabupaten ponorogo, bagian 

administrasi sangat buruk. asn bersikap menyepelekan warga. 

petugas tidak berkompeten di bidangnya sehingga mengakibatkan 

pelayanan sangat lama. petugas tidak ramah. banyak petugas tetapi 

tidak segera mengerjakan tugasnya, tetapi malah karaoke dan 

bermain hp. 

Kecamatan 

Jenangan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

24 8 Apr 

2020 

628135348xxxx SK PNS Ponorogo assalamu'alaikum wr.wb. kepada bapak dan ibu bkpsdm 

kabupaten ponorogo yang terhormat.. apa kabar sk pns ??? 

(dikirim dengan echo) 

Badan 

Kepegawaian 

dan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

25 12 Apr 

2020 

Imam Safingi Permohonan 

Bantuan 

Assalamualaikum. 

bpk / ibu yg terhormat : 

perkenalkan saya imam safingi tinggal di alamat:  

dukuh wetan, 

desa: karanglo lor 

rt/rw : 002/001 

kec: sukorejo 

kab: ponorogo,jawa timur 

dulu saya pernah mengajukan surat keterangan tidak mampu ke 

kantor dinas sosial ponorogo,tapi belum ada tanggapannya, 

mohon bantuannya...! 

saya mempunyai 2 anak balita umur 3 th &  8 bln,, mereka masih 

membutuhkan gizi yg lebih untuk memenuhi nutrisi tubuhnya , 

sedangkan pekerjaan sehari-hari saya hanya pedagang asongan 

keliling dan kebutuhan ekonomi keluarga saya pun hanya dari 

menjual dagangan tersebut, 

mohon bantuannya untuk meringankan beban keluarga kami. 

 

wassalamu'alaikum. 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 



 

26 17 Apr 

2020 

Anonim Subuh 

Berjamaah 

Bupati ponorogo tidak memberi contoh yang baik terkait pencegahan 

covid-19, karena tiap hari masih tetap mengadakan subuh bersama 

dan dilanjutkan dengan gowes bersama. tidak ada kebijakan untuk 

jam kerja asn karena semua asn harus tetap masuk seperti biasa 

kecuali yang dari luar kota padahal ponorogo sendiri sudah masuk 

zona merah. dan juga ada wacana untuk bulan puasa nanti akan 

mengadakan saur on the road...tolong untuk tindak lanjutnya 

Bagian 

Administrasi 

Kesra dan 

Kemasyarakatan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Admin 

Selesai 

27 19 Apr 

2020 

Etty Mitayani Kredit 

Koperasi 

Aslamualaikium bpk bupati ponorogo, saya selaku warga ponorigo 

sangat merasa resah dan stresss dlm kondisi pandemi covid 19 ini 

msh saja bank keliling ato koprasi aktif dan buka kantor yg menjadi 

mslhh mereka sprti tdk peduli keadaan ekonomi dlm masa ini. msh 

tetap menagih  kredit k masyarakat yg mana smua petugas ny cm 

mau menagih hutang tdk ada proses pencaeran.... tolong km bpk 

bupati mohon perlindungan nya dengan sgla kebijakan dan peraturan 

bpk dlm melindungi km warga ponorogo yg masa mengalami 

dampak corona ini terima kasihhh                            

wasalamualaikum. wr. wb. 

Dinas 

Perdagangan, 

Koperasi dan 

Usaha Mikro 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

28 19 Apr 

2020 

Mazrielle 

Piterman 

bantuan sosial Terkait bantuan dana untuk masyarakat yang terhimpit ekonomi 

karena covid-19 ini siapa sajakah yang berhak menerimanya dan 

berapakah jumplahnya dan dalam bentuk apakah bantuan itu,,karena 

sampai sekarang daerah saya belum ada yang mendapatkan bantuan 

itu,,tepatnya di rt 01,rw 01 dkh.talun, ds.jrakah, kec.sambit 

,kab.ponirogo, jawa timur 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

29 20 Apr 

2020 

Samsu Nardi Permohonan 

BLT 

Saya sunardi..jl singomudo rt 03 rw 02 pondok babadan 

ponorogo...melaporkan yang berkaitan dengan blt dampak covid 

19...pekerjaan saya driver on line..sebelomnya saya sudah bertanya 

langsung dan via wa ke perangkat desa tentang program blt dampak 

covid...tentang pendataan dan informasi pun di masyrakat kami tidak 

ada sampai hari ini...mohon di tindak lanjuti dan di cek langsung 

...terima kasih 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 



 

30 26 Apr 

2020 

Joni Budianto Surat Pindah Selamat pagi.  

saya warga asli ponorogo. saya sudah menikah bulan 01/12/2019 dan 

mendapatkan istri asli wonosobo dan juga tinggal di wonosobo. 

langsung ke permasalahannya, saya ingin mengurus surat pindah dari 

ponorogo ke wonosobo. tapi di kondisi saat ini pandemi corona tidak 

memungkinkan saya pulang ke kampung untuk mengurus surat2 

pindah ke dukcapil ponorogo. akhirnya saya coba cari tahu apakah di 

web dukcapil ponorogo ada layanan via online yang memudahkan 

melayani masyarakat. setelah saya telusuri ternyata di web dukcapil 

ponorogo ada whatsapp hotline akhirnya saya sms. tapi jawaban sms 

dari dukcapil harus datang ke dukcapilnya. saya binggung apakah 

tidak bisa mengurus surat secara online aja?. kog sekelas pemerintah 

kabupaten tidak bisa melayani surat pindah via online. padahal kalau 

di dukcapil wonosobo ada pelayanan online yang lengkap mulai dari 

kedatangan,pindahan keluar dll.  mohon pencerahannya untuk 

pelayanan via online di dukcapil ponorogo. saat ini saya butuh surat 

pindah penduduk. karena saya butuh sekali kk dan ktp #corona 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

31 28 Apr 

2020 

Anonim penertiban 

pelanggaran 

lalu lintas 

Kepada 

yth. kementerian perhubungan cq. gubernur provinsi jawa timur cq. 

dinas perhubungan provinsi jawa timur 

perihal : penertiban pelanggaran lalu lintas 

lampiran : 3 foto 

 

mohon untuk dapat menertibkan pelanggaran parkir yang terjadi di 

sepanjang jl. bhayangkara di kab ponorogo, jawa timur karena masih 

ada saja kendaraan roda 4 atau lebih yang parkir dan melanggar 

aturan tsb. 

hal tersebut sangat menganggu pengguna jalan yang melintas karena 

badan jalan menjadi sempit dan tersendat imbas parkir tsb.  

 

pasalnya di jalan tersebut dari ujung selatan hingga ujung utara sudah 

diberlakukan parkir pada satu sisi yaitu di sisi timur, serta 

diberlakukan dilarang parkir pada sisi barat (ada rambu dilarang 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditanggapi oleh 

Pelapor 

Proses 



 

parkir dari provinsi jawa timur). 

 

kami sudah menyampaikan hal ini ke dishub kab/kota setempat 

namun tidak merespon aduan masyarakat sama sekali.  

selain itu rambu dilarang parkir (sisi barat) tsb juga pernah digeser 

sekitar 50-100m ke arah utara secara tiba tiba (sejak berdirinya 

warung baru di persimpangan jl. bhayangkara). 

mohon juga di investigasi, apakah ada unsur kkn oleh instansi 

setempat dalam pengaturan jalan tsb? kami bertanya jadi mohon 

klarifikasinya. 

 

maka dari itu mohon dapat ditindaklanjuti serta segera ditertibkan 

kembali, terima kasih. 

32 29 Apr 

2020 

Anonim penebangan 

pohon 

Kepada  

yth. kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ri 

perihal : penebangan pohon 

lampiran : 1 foto 

 

saat ini di jl. soekarno hatta, banyudono, kec. ponorogo, kabupaten 

ponorogo, provinsi jawa timur, banyak pohon yang sebagai paru paru 

kota di jalan tsb (pohon disisi kiri jalan atau barat jalan) telah 

ditebang tanpa tujuan yang jelas. 

 

sebagaimana foto lampiran dibawah, dahulu disisi kiri (barat) dan 

kanan (timur) jalan tsb terdapat pohon pohon yg berfungsi sbg paru 

paru kota, namun sekarang ini pohon disisi kiri (barat) telah ditebang 

habis sebagian. 

 

maka dari itu mohon kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, 

dapat menindaklanjuti hal tsb karena penebangan pohon tsb 

merugikan masyarakat (masyarakat kehilangan paru paru kota di 

ponorogo, jatim). masyarakat sangat amat keberatan perihal tsb. 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditanggapi oleh 

Pelapor 

Proses 



 

 

terima kasih. 

33 30 Apr 

2020 

Anonim #corona #corona  

kepada  

yth. satgas covid 19 

 

mohon izin lapor pada masjid yasmilla mabrur, di jl. jaksa agung 

suprapto, kel. mangkujayan, kab. ponorogo, provinsi jawa timur 

masih melaksanakan sholat jumat dan sholat tarawih. kebanyakan 

saat shalat tanpa memakai masker dan tidak ada physical distancing 

ditengah himbaun untuk menghindari kerumunan dan untuk 

beribadah dirumah. mungkin saat pengecekan tolong sekalian 

diadakan rapid tes kepada jamaahnya.  

 

tolong segera ditindaklanjutnya sebelum terlambat.  

terimakasih 

Bagian Umum 

Sekretariat 

Daerah 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditanggapi oleh 

Pelapor 

Proses 

34 1 May 

2020 

Rina Susilowati Permohonan 

Bantuan 

Sejak adanya wabah covid19 saya tdk pernah menerima bansos 

apapun dan dari siapapun, saya bukan penerima blt, pkh dan bantuan 

apapun yg diberikan oleh pemerintah, saya tinggal di dusun nglaban 

rt 008 rw 004 desa gading kecamatan tugu kabupaten trenggalek, 

pekerjaan penjual bubur di pasar mblumbang desa pangkal 

ponorogo, mempunyai 3 orang anak beserta balita umur 11 bulan, 

tempat tinggal satu rumah dengan orang tua, adakah bantuan sosial 

unt saya dan kemana saya harus meminta atau mengambilnya, karena 

sejak bulan januari kami tidak mempunyai penghasilan karena jalan 

ditutup dan pasar juga ditutup ...... smoga ada yang memberi solusi... 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

35 10 May 

2020 

Heri Dwiyanto #corona Saya kuli bangunan 1 istri 2 anak terdampak adanya virus corona. 

saat ini pekerjaan sdh tidak menentu sedangkan saya harus 

menafkahi keluarga saya. mhn kiranya blt bisa kami dapatkan karena 

keadaan kami sdh terjepit, tidak ada stok sembako, uang, atau barang 

yg bisa di jual,/gadaikan dan ditambah kondisi kami yang masih 

numpang di rumah mertua. 

kami juga belum pernah tersentuh bantuan program pemerintah, saya 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak Kabupaten 

Ponorogo 

Selesai 



 

tidak tahu apa karena tidak ada data atau ada hal lain yg sudah jadi 

tradisi terkait penerima bantuan. 

terimakasih dan mohon maaf sebelumya. 

Kabupaten 

Ponorogo 

36 11 May 

2020 

Anonim Petunjuk 

Mendapatkan 

Rekomendasi 

Izin 

Lingkungan 

Kepada dinas lingkungan hidup kabupaten ponorogo 

 

saya mohon petunjuk 

saya mempunyai usaha peternakan ayam broilersudah berlangsung 

sejak tahun 2016 dengan mendapatkan izin tetangga yang berbatasan 

yang disahkan oleh ketua rt dan kepala desa. 

izin gangguan ternyata sudah dicabut oleh bapak menteri dalam 

negeri tahun 2017. 

saya bermaksud untuk mendapatkan izin operasional atau izin usaha 

peternakan ayam broiler dari dinas perijinan. 

saya sudah mendapatkan surat keterangan kesesuaian tata ruang. 

saya sudah mendapatkan rekomendasi dari kepala dinas peternakan. 

untuk mendapatkan rekomendasi izin lingkungan dari dinas 

lingkungan hidup syaratnya apa saja. 

apakah untuk mendapatkan rekomendasi izin lingkungan dari dinas 

lingkungan an hidup harus melakukan sosialisasi lagi kepada warga 

yang terdampak dari usaha saya padahal kepala desa tempat lokasi 

usaha saya bermusuhan dengan saya pasti tidak akan mau hadir di 

dalam sosialisasi dan tidak mau menandatangani surat sosialisasi. 

 

hormat saya 

 

-muhammad tohirin 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup Kabupaten 

Ponorogo 

Selesai 

37 12 May 

2020 

Anonim Pohon/tanaman 

Mati 

Mohon izin menyampaikan kepada pemkab ponorogo atau instansi 

yang terkait, dahulu di jl. soekarno hatta yang merupakan jalur hijau 

dan banyak pohon sbg paru paru kota (utara pasar songgolangit atau 

deretan ex stasiun),  

sekarang menjadi sangat panas, hanya ada pohon/tanaman mati dan 

suasana menjadi gersang sebagaimana foto terlampir, serta hanya ada 

kursi yang menghadap terbalik ke arah toko yang tidak enak 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup Kabupaten 

Ponorogo 

Proses 



 

dipandang (tidak estetis) bagi pejalan kaki. 

 

mohon jalur tersebut dikembalikan dan dibenahi seperti semula saja, 

dipenuhi dengan pohon pohon sebagai paru paru kota saja karena itu 

jauh lebih nyaman, hijau dan teduh. terima kasih. 

38 12 May 

2020 

Anonim Infrastruktur 

jalan 

Assalamualaikum wr wbpada saat ini infrastruktur jalan raya di 

wilayah ponorogo tepatnya di daerah kecamatan ngrayun  desa 

baosan lor terdapat kendaraan roda dua maupun roda empat berlintas 

di wilayah tersebut. namun, kondisi jalan raya tersebut kurang 

diperhatikan oleh pemerintah desa baosan lor karena masih 

banyaknya jalan yang rusak (berlubang) sehingga banyak 

pengendara yang berlintas di daerah tersebut mengeluh dikarenakan 

kondisi jalan tersebut. semakin hari di jalan tersebut banyak 

pengendara yang berlintasan, tetapi belum ada pembangunanan jalan 

di daerah tersebut. contohnya banyak truk muatan yang membawa 

semacam pasir,batu,kayu,dll di jalur tersebut mengalami kesulitan 

saat melintas di jalan tersebut. maka dari itu mohon bantuannya 

untuk dapat memperbaiki jalan tersebut supaya akses jalan bagi 

masyarakat di wilayah ngrayun semakin lancar.  terimakasih. 

waalaikumsalam wr wb 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Selesai 

39 14 May 

2020 

628523276xxxx Bantuan Sosial Nama :jemari.rt 03 rw 01 talun. ngebel. ponorogo. jatim. nik. 

3502191911740002.saya ini keluarga miskin tapi tidak pernah 

mendapatkan bantuan apapun daripemerintah, tapi yang 

mendapatkan malah orang yang kaya. mohon kebijaksanaannya. 

terimakasih 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak Kabupaten 

Ponorogo 

Selesai 

40 15 May 

2020 

Anonim Parkir Tidak 

Tertata 

Mohon pemkab ponorogo atau instansi terkait untuk dapat 

menertibkan parkir di jl.dr.cipto mangunkusumo (ex rsud lama) 

segera karena jalan ini selalu macet dan tidak lancar sama sekali. 

terima kasih. 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Proses 



 

41 15 May 

2020 

Siti Fatimah Bantuan 

Masyarakat 

Data kependudukan saya kab.ponorogo. 

saya kerja dan domisili di magetan. 

selama ini terutama masa pandemi #corona ini, saya tidak 

mendapatkan hak saya sebagai warga yaitu mendapatkan bantuan 

pemerintah akibat terdampak #covid19. 

sebenarnya bagaimana prosedur penerimaan bantuan masyarakat 

tersebut, diberikan sesuai ktp atau domisili? 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak Kabupaten 

Ponorogo 

Selesai 

42 16 May 

2020 

Lovlyana 

TX'ingin 

M'NgIz 

Bantuan Sosial Assalamualaikumkpd bpk/ibu yg terhormat;saya mau mengadukan 

perihal bansos yg blt (rp.600.000),,nama imam safingi & no id saya 

sudah terdaftar dikemensos tapi sampe sekarang belum dapat 

bantuan sama sekali,bulan april saya ggak dapat..bulan mei ini pun 

saya juga belum dapat,pihak dari balai desa karanglo lor kec 

sukorejo kab ponorogo mereka bilang dana dari pemerintah sudah 

cair dan saya disuruh nunggu,tenang.tapi sudah seminggu ini dana 

desa yg rp.600.000 pun belum tersalurkan kepada saya warga yang 

terdampak covid-19. 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak Kabupaten 

Ponorogo 

Selesai 

43 16 May 

2020 

Anonim Parkir 

Semrawut Di 

Ponorogo 

Pemkab ponorogo tolong parkir kendaraan di area jl. jenderal 

sudirman, sisi utara arah ke pertigaan ngepos (deretan depan meubel 

sinar kasih) ditata dan ditertibkan segera supaya tidak semrawut serta 

jalannya menjadi lebih lancar. 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Proses 

44 16 May 

2020 

Anonim Bantuan Kks 

Tidak Cair 

Saya tahun 2013 mendapatkan kps. setelah tahun 2014, kps saya 

ditukarkan menjadi kks dan kis. tapi selama ini saya tidak pernah 

mendapat bantuan sama sekali. itu bagaimana? apa gunanya 

mendapatkan kartu tersebut jika selama ini saya tidak pernah 

mendapatkan bantuan. apalagi karena covid ini keluarga saya sudah 

susah semakin susah. 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak Kabupaten 

Ponorogo 

Selesai 

45 16 May 

2020 

Anonim Bantuan Sosial Mohon di tinjau kembali untuk dana anggaran terdampak covid 

19/corc2na... d kota ponorogo jawa timur khusus y  kecamatan 

sambit dsn jrakah. banyak yg tak terealisasi k masayarakat akir y 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Selesai 



 

mnimbulkan perpecahan antar msyarakat... banyak yg tidak dapat 

bantuan pemerintah.. seperti bulog/ sembako.pkh. atau jaminan 

kesehatan lain nya.inti masyarakat sudah tidak percaya dgn aparatur 

desa . seperti rt/rw. /kasun desa .jd lapor pun percuma tanpa 

tanggapan yg memuaskan masyarakat..jadi mohon sekali lagi bagi 

intasi2 terkait pemerintahan kab.ponorogo. atau ibu gubernur 

khofifah.mohon msyarakat ini d beri pencerahan atau penjelasac 

1111qlln nyadan d tinjau kembali.... 

Perlindungan 

Anak 

Kabupaten 

Ponorogo 

Perlindungan 

Anak Kabupaten 

Ponorogo 

46 17 May 

2020 

Anonim Jalan 

Berlubang Di 

Mlarak 

Ponorogo 

Pemkab ponorogo, tolong jalan jalan di kecamatan mlarak yaitu 

pertama jl.raya jabung-mlarak dan kedua jl.nusa indah, gandu, 

mlarak, ponorogo diperbaiki segera karena kedua jalan itu berlubang 

sehingga tidak aman bagi pengguna jalan. 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Proses 

47 17 May 

2020 

Anonim Pengoptimalan 

Air Terjun 

Klentheng 

Ponorogo 

Mohon pemkab ponorogo dapat membenahi/memperbaiki akses 

menuju destinasi pariwisata air terjun klentheng yang terletak di 

salam, desa salam, tumpuk, sawoo, kabupaten ponorogo, jawa timur. 

terima kasih. 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Proses 

48 17 May 

2020 

Anonim Dinas Pupr 

Kab Ponorogo 

Pemerintah kabupaten ponorogo, apakah dinas pupr ponorogo dapat 

memperbaiki jalan, trotoar, dan saluran gorong gorong yang 

mengalami kerusakan? trims. 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Proses 



 

49 18 May 

2020 

Anonim Tugu Pancasila Bapak bupati ponorogo dapatkah tugu pancasila yang terletak disisi 

selatan gbb ngrupit perum bulog ponorogo (alamat jl. raya ponorogo-

madiun, tenggang, ngrupit, kec. jenangan, kab ponorogo) untuk 

dibenahi/direhab agar terbaca jelas sebagaimana mestinya? 

Kecamatan 

Jenangan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Kecamatan 

Jenangan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Proses 

50 18 May 

2020 

Anonim Rambu Tidak 

Terbaca 

Pemkab ponorogo, di jalan jl. ponorogo - solo, pendem, carat, 

kauman, kab ponorogo, terdapat rambu yang tidak terbaca, tolong 

dibenahi agar terlihat secara jelas 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Proses 

51 19 May 

2020 

Anonim Pabrik Tahu 

Membuang 

Limbah 

Sembarangan 

Assalamualaikum wr wb 

selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua 

mohon maaf menggangu waktunya, saya melaporkan pabrik tahu 

yang membuang limbah tahu sembarangan di sungai. hal ini 

menimbulkan bau bagi warga sekitar sungai sehingga mencemari 

lingkungan. di samping itu, pembuangan limbah di sungai juga 

mencemari aliran sungai. lokasi pabrik tahu terletak di desa bungkal, 

kecamatan bungkal, kabupaten ponorogo milik bapak guntur. 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup Kabupaten 

Ponorogo 

Selesai 

52 21 May 

2020 

Anonim Laporan Tidak 

Ada Tindak 

Lanjut 

Yth pemerintah provinsi jawa timur 

 

pada 12 mei 2020 yang lalu kami mengirimkan laporan yang 

ditujukan kepada pemkab ponorogo supaya dapat didisposisikan 

segera ke instansi setempat yang berwenang untuk dapat 

menindaklanjuti, tetapi hingga hari ini tidak ada respon sama sekali. 

bagaimana ini? 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup Kabupaten 

Ponorogo 

Selesai 

53 22 May 

2020 

Anonim Tindak Lanjut 

Laporan 

Tracking Id 

#4955942 

Pemerintah provinsi jawa timur 

bagaimana kelanjutan tindak lanjut dari laporan yang lalu dengan 

tracking id : #4955942 berjudul "kemacetan jalan madiun 

ponorogo"? 

tolong disampaikan. 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Proses 

54 24 May 

2020 

Didik 

Wigiharto 

Pengaduan Maaf mau bertanya kenapa bansos untuk kernet dan kondektur tidak 

di acc apa kesalahan kernet dan kondektur dan kenapa kok yang di 

acc cums sopir padahal kami sudah mengangur 2bulan lebih 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Selesai 



 

Perlindungan 

Anak 

Kabupaten 

Ponorogo 

Perlindungan 

Anak Kabupaten 

Ponorogo 

55 25 May 

2020 

Anonim Aliran Sungai 

Tercemar 

Pemprov jawa timur melalui dinas pekerjaan umum sumber daya air, 

aliran sungai depan pasar sumoroto lebih tepatnya beralamat di jalan 

ponorogo - wonogiri, krajan, plosojenar, kauman, kab ponorogo, air 

sungainya sangat keruh dan tercemar oleh sampah sampah plastik. 

tolong dapat dibersihkan seperti sedia kala. 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Selesai 

56 25 May 

2020 

Anonim Jalan Satu 

Arah Dengan 

Pembatasan 

Jam Di 
Ponorogo 

Pemerintah provinsi jawa timur melalui dinas perhubungan, pada 

jalan protokol seperti  jl. soekarno hatta, jl. bhayangkara,  jl. jaksa 

agung suprapto, dan jl. dr sutomo kab ponorogo, saat ini masih 

berlaku satu arah selama 24 jam non stop.  
 

tolong dapat dikaji ulang dan dapat dirubah menjadi berlaku satu 

arah dengan ketentuan pembatasan jam tertentu (gambar dibawah). 

dengan ketentuan pembatasan jam tertentu, kami harap pada siang 

hari jalan berlaku satu arah supaya lancar, sedangkan saat malam 

berlaku dua arah supaya waktu tempuh dijalan menjadi lebih efektif. 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Belum 

Ditindaklanjuti 

57 26 May 

2020 

Anonim Tugu Pancasila 

Sukorejo 

Pemkab ponorogo tolong tugu pancasila yang terletak di  

jl. sunan giri, rt.2/rw.3, tempuran, gandukepuh, kec. sukorejo, 

kabupaten ponorogo, untuk dibenahi dan direhab agar terbaca jelas. 

Kecamatan 

Sukorejo 

Kabupaten 

Ponorogo 

Kecamatan 

Sukorejo 

Kabupaten 

Ponorogo 

Proses 

58 26 May 

2020 

Anonim Bundaran 

Ponorogo 

Pemkab ponorogo, bundaran pada pertigaan jl. aloon aloon timur 

(dekat kantor bupati) dan pada perempatan jl. soekarno hatta (pasar 

legi) saat ini menunjukkan "rambu putar bundaran" 

tetapi masyarakat saat melalui jalan tsb ada yg memutar bundaran 

dan juga ada yang tidak memutar bundaran. 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Proses 



 

ini yang benar bagaimana? 

 

serta untuk jl. soekarno hatta, kertosari, cokromenggalan (dekat 

pabrik es) tidak ada rambu sama sekali.  

untuk proliman tsb yg benar bagaimana?  

putar atau tidak putar? 

59 27 May 

2020 

Anonim Kelangkaan 

Bbm Jenis 

Premium 

Kementerian bumn atau pemkab ponorogo, ini spbu pertamina 

(54.634.08) als. pom jingglong ponorogo di jl. let. jend. mt. haryono, 

jingglong, kec. ponorogo, kabupaten ponorogo, jawa timur, 

sebenarnya masih menyediakan bbm jenis premium atau tidak? 

pada tulisannya ada, tapi setiap dikunjungi pembeli tidak pernah ada. 

sebenarnya ini bagaimana ketersediannya? 

Dinas 

Perdagangan, 

Koperasi dan 

Usaha Mikro 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas 

Perdagangan, 

Koperasi dan 

Usaha Mikro 

Kabupaten 

Ponorogo 

Proses 

60 31 May 

2020 

Anonim Tugu Pancasila 

Ponorogo 

Pemkab ponorogo bisakah tugu pancasila di persimpangan jl. raden 

saleh (ujung utara), mangkujayan, kec. ponorogo, kabupaten 

ponorogo, untuk dibenahi/direhab agar terlihat dan bisa terbaca 

jelas? 

supaya sekaligus menyambut hari kesaktian pancasila. 

Kecamatan 

Ponorogo 

Kabupaten 

Ponorogo 

Kecamatan 

Ponorogo 

Kabupaten 

Ponorogo 

Proses 

61 31 May 

2020 

Anonim Rambu Di 

Gajah Mada 

Pemerintah kab ponorogo, ini rambu ke magetan dan madiun kok 

tidak ada tanda panahnya?  

ini ke arah mana untuk menuju utara?  

kami yang bukan orang sini dan baru lewat jalur ini jadi bingung.  

mohon dijawab. 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Proses 

62 1 Jun 

2020 

Anonim #corona #corona 

di ponorogo apakah jumlah warga terkonfirmasi covid 19 sudah 

melandai atau menurun grafiknya? 

bukannya pada tanggal 31 mei 2020 ponorogo terkonfirmasi masih 

ada 31 orang positif menurut dinkes jawa timur? 

apa maksud dari tulisan new normal di jl soekarno hatta tsb?  

tolong jelaskan 

Dinas 

Komunikasi, 

Informatika dan 

Statistik 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas 

Komunikasi, 

Informatika dan 

Statistik 

Kabupaten 

Ponorogo 

Proses 

63 1 Jun 

2020 

Anonim Jalan 

Berlubang 

Jl. raden saleh (ujung selatan), kec ponorogo, kab ponorogo banyak 

lubang di tengah jalan yang membahayakan r2, tolong diperbaiki 

segera 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Proses 



 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

64 5 Jun 

2020 

Anonim Papan Di 

Keniten 

Di jl. soekarno hatta (dekat taman sukowati), sablak, keniten, kec. 

ponorogo, kabupaten ponorogo lebih baik papan rusak itu tolong 

diperbaiki/dibenahi saja serta diisi informasi seputar ponorogo misal 

pariwisata ponorogo dll. 

 

daripada rusak tidak kepakai seperti sekarang, mending dibenahi saja 

seperti sedia kala. 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

Kabupaten 

Ponorogo 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

Kabupaten 

Ponorogo 

Proses 

65 7 Jun 

2020 

Muhammad 

Ibnu Ferry 

Warga 

Kecamatan 

Jambon 

Kabupaten 

Ponorogo 

Belum 

Menerima 

Bansos 

Ataupun Blt 

Covid-19 

Keluhan bansos dan blt yang belum di terima masyarakat karena 

ditahan oleh oknum camat jambon kab.ponorogowarga kecamatan 

jambon sampai sekaran belum ada yang menerima bansos atau blt 

covid-19 di duga oknum camat yang menahan atau 

menyelewengkannya dan ketika ada warga yg mengkritisi masalah 

tersebut malah di laporkan ke pihak berwajib karena yg menjabat 

sebagai camat adalah sepupu bupati kab.ponorogo.mohon di tindak 

lanjut karena ini permasalahan yang sangat vital,untuk 

mengembalikan kepercayaan rakyat kepada perintah. 

Kecamatan 

Jambon 

Kabupaten 

Ponorogo 

Kecamatan 

Jambon 

Kabupaten 

Ponorogo 

Proses 

66 9 Jun 

2020 

Anonim Tugu Pancasila 

Di Sepanjang 

Jl.raya 

Jenangan 

Kecamatan jenangan, ponorogo, tolong tugu-tugu pancasila yang ada 

di sepanjang jl.raya jenangan, kec. jenangan, kabupaten ponorogo 

(tugu di plalangan, tugu di jimbe, tugu di depan lapangan jenangan) 

direhab kembali semua agar bisa terbaca jelas. 

Kecamatan 

Jenangan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Kecamatan 

Jenangan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Proses 

67 9 Jun 

2020 

Anonim Alokasi Dana 

Bantuan Sosial 

Ibu suminah desa karangjoho,badegan,ponorogo,seorang janda 60 

tahun yang kesehariannya cari rumput untuk umpan kambing 

peliharaannya,akan tetapi belum pernah merasakan yang namanya 

bantuan sosial yang sekian banyak nama dan jenis dananya,beda 

sama tetangga yang masih muda,keluarga lengkap,punya 

penghasilan,tapi mereka malah dapat bansos,sebenarnya kategori 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak Kabupaten 

Ponorogo 

Proses 



 

yang seperti apa yang dapat bantuan sosial itu?apakah desa kami 

sudah tepat sasaran?adakah yang lihat langsung kelapangan supaya 

dana bansos tepat sasaran(pegawai diluar perangkat desa)? 

Kabupaten 

Ponorogo 

68 10 Jun 

2020 

628564302xxxx test Ponorogo testtest Bidang 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Bidang 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Proses 

69 11 Jun 

2020 

Anonim Jalan Raya 

Ngrandu Rusak 

Pemkab ini sepanjang jln. raya ngrandu, crabak, ngrandu, kauman, 

ponorogo dari ujung barat hingga ke timur, kondisinya rusak parah 

dan banyak lubangnya. 

tolong segera diperbaiki. 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Belum 

Ditindaklanjuti 

70 13 Jun 

2020 

Anonim Laporan 

Tracking Id 

#5327306 

Ponorogo ini laporan dengan tracking id #5327306 pada 15 mei dulu 

kenapa belum ada tindaklanjutnya serta hasil tindaklanjut?  

bagaimana ini? 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Belum 

Ditindaklanjuti  

71 18 Jun 

2020 

Agus 

Wijayanto 

Permohonan 

Untuk Online 

Nik E-Ktp 

 

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk bisa online kan data 

e-ktp 

 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

72 21 Jun 

2020 

Alfa Rambu Tdk 

Jelas 

 

Pemkab ini rambu penunjuk arah di jl. ponorogo-madiun, tenggang, 

ngrupit, kec. jenangan, kabupaten ponorogo tidak jelas terbaca, coba 

dibenahi. 

 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 



 

73 21 Jun 

2020 

Alfa Jalan 

berlubang 
Ada lubang besar yang membahayakan di Jl. Jend. Ahmad Yani, 

Segading, Kepatihan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa 

Timur (dekat Toko Agya, arah ke  timur), tolong perbaiki segera. 

 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

74 21 Jun 

2020 

Alfa Rambu rusak Rambu di tikungan Jl.Ponorogo-Trenggalek, Campursari, Sambit, 

Kab Ponorogo tolong diperbaiki. Tidak jelas rambunya. 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditanggapi oleh 

Pelapor 

 

Selesai 

75 28 Jun 

2020 

Alfa Permintaan 

Informasi 

 

Kepada Kecamatan Ngebel 

Dimana Alamat Balai Desa Pupus? 

Adakah nomor Kepala Desa atau Perwakilan yang dapat dihubungi? 

 

Kecamatan 

Ngebel 

Ditanggapi oleh 

Pelapor 

Selesai 

76 29 Jun 

2020 

Alfa Jalan Retak 

Dan Berlubang 

 

Jalan Raya Ponorogo-Madiun, Babadan, Kec. Babadan, Kabupaten 

Ponorogo, Jawa Timur (dekat Puskesmas Babadan) retak retak dan 

berlubang, mohon segera perbaiki 

 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

 

Selesai 

77 30 Jun 

2020 

Alfa Rambu 

Penyeberangan 

 

Ini kenapa rambu di Jl.Soekarno Hatta, Kabupaten Ponorogo (dekat 

kantor pos) hadap ke selatan? Padahal jalurnya satu arah ke selatan? 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

78 30 Jun 

2020 

Lestari Tanya 

Kecamatan 

 

Di ponorogo ada berapa kecamatan? 

 

Pemerintahan Ditutup oleh 

Sistem 

 

Selesai 

79 30 Jun 

2020 

Alfa Informasi 

Umum 

 

Kepada kecamatan Sampung 

dimana alamat balai desa pagerukir? 

apakah ada nomor kepala desa atau perwakilan yang bisa dihubungi? 

 

Kecamatan 

Sampung 

Ditutup oleh 

Sistem 

 

Selesai 



 

80 30 Jun 

2020 

Alfa Permintaan 

Informasi 

 

Pemkab Ponorogo, dimana alamat kantor kelurahan Mangkujayan? 

Punya nomor kepala kelurahan atau perwakilan yang bisa dihubungi 

tidak? 

 

Pemerintahan Ditanggapi oleh 

Pelapor 

 

Selesai 

81 30 Jun 

2020 

Alfa Zebra Cross Pemkab Ponorogo tolong marka zebra cross pada perempatan 

Tambakbayan, Pertigaan Ngepos, Perempatan Pasar Songgolangit 

dan Perempatan Aloon Aloon Timur diperbaiki, supaya markanya 

jelas dan pejalan kaki melintas dengan aman 

 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditanggapi oleh 

Pelapor 

 

Selesai 

82 30 Jun 

2020 

Alfa Kursi 

Sepanjang 

Soekarno Hatta 

 

Bupati Ponorogo, tolong deretan kursi di sisi barat pada sepanjang Jl. 

Soekarno Hatta, Banyudono, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo 

dibenahi dan dihadapkan ke jalan. Masa masyarakat yang duduk 

disana harus hadap ke toko? 

Kalau hadap seperti itu tidak enak, ditambah lagi dengan banyak 

tanaman mati yang membuat gersang. 

 

Ruang Publik Ditutup oleh 

Sistem 

 

Selesai 

83 30 Jun 

2020 

Alfa Penunjuk Arah 

 

Ini di Jl. Urip Sumoharjo, Ponorogo, kenapa tidak ada penunjuk arah 

ke Solo? 

Katanya lewat jalur ini bisa, tapi kok ini malah tidak ada 

penunjuknya. 

 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Diarsipkan oleh 

Pelapor 

 

Selesai 

84 1 Juli 

2020 

Mohammad 

Soleh 

Status pns saya Nama saya Dwi Magesti Setyorini, dulu saya seorang guru PNS di 

Sd Cokromenggalan 2 Ponorogo. Karena suatu hal saya 

meninggalkan pekerjaan tanpa ada pengunduran diri dan tanpa pamit 

dalam jangka bertahun tahun.Saya ingin menaanyakan status 

pegawai saya, mengingat BPJs kesehatan saya masih tanggungan 

pemerintah ( Pns Daerah ) 

 

Topik Lainnya Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 



 

85 3 Jul 

2020 

Mohammad 

Soleh 

Status Pns Ibu saya dulu seorang Guru PNS di SD Cokromenggalan 2 

Ponorogo. Prkerjaan itu ditinggalkan begitu saya tanpa ada pamit 

atau pengunduran diri s3lama puluhan tahun. Anehnya BPJS masih 

di tanggung pemerintah karena PNS daerah. Yang saya tanyakan 

bagaimana status PNS ibu saya ? Apakah masih aktif ?Nama Dwi 

Magesti Setyorini 

Kepegawaian Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

86 6 Jul 

2020 

Alfa Trotoar Rusak DPUPKP Ponorogo, tolong trotoar di Jl.Bhayangkara Ponorogo 

segera diperbaiki agar pejalan kaki bisa lewat dengan aman. 

Ruang Publik Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

87 9 Jul 

2020 

Alfa Desain 

Bundaran 

"Saran untuk Pemkab Ponorogo, tolong untuk desain bundaran 

dirubah seperti bundaran 5 tahun yang lalu saja. Terus terang desain 

yang sekarang jelek, pagar bundaran terlalu kecil kecil serta rambu 

penunjuk arahnya juga terlalu kecil dan dari jauh kurang kelihatan 

(yang dilingkari warna kuning) 

 

Lebih bagus yang dulu, rambu terlihat jelas dan pagarnya juga pas 

ukurannya, jadi bundaran terlihat megah. 

Tolong kalau bisa desain bundaran seperti dulu. 

Kalau patung sudah bagus, warna warni. 

Desain bundaran sekarang terus terang jelek, tidak megah, dan bagus 

yang dahulu." 

Ruang Publik Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

88 9 Jul 

2020 

Alfa Tugu Ponorogo Bapak Bupati Ponorogo, tolong tugu yabg ada di Jl.Arif Rahman 

Hakim (dekat Pabrik es) diperbaiki. 

Ruang Publik Ditanggapi oleh 

Pelapor 

Selesai 

89 14 Jul 

2020 

628125250xxxx 

 

Pohon 

Tumbang, 

Bantuan Sosial 

dan KLA 

 

Nama . Paing Endah Prayino alsmat Jl Mijil Rt/ Rw 02 . 02 Kel 

Tambakbayan . Ponorogo . Jaea Timur, laporan , saya adalah 

pemegang kartu Keluarga Sejahtera yang di pojok kanan bawah ada 

gambar burung terbang dan logo GPN dan masa berlaku januari 2020 

sampai 2025 dan saya mendapat beras mulai Januari sampaiMaret 

tapi untuk April sampai Juli saya belum menerima , saya mohon 

konfirmasinya , terima kasih 

 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

 

Selesai 



 

90 24 Jul 

2020 

 

Alfa 

 

Tugu 

 

Tolong Tugu Perbatasan antar desa, antar kecamatan yang terletak di 

Jl. Raya Ponorogo-Madiun, Kali Bulu, Kadipaten, Babadan, Kab. 

Ponorogo diperbaiki. 

Trims. 

Ruang Publik Ditanggapi oleh 

Pelapor 

 

Selesai 

91 24 Jul 

2020 

 

Alfa 

 

Rambu Panah 

 

Pemkab kenapa rambu panah biru hadapnya seperti itu? 

Jl. Soekarno Hatta Ponorogo kan satu arah.  

Tolong cek. 

 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

 

Selesai 

92 24 Jul 

2020 

Alfa 

 

Gerbang 

Gelora Batoro 

Katong 

Pemkab Ponorogo itu lebih baik Gerbang Lama dari Gelora Batoro 

Katong yang menghadap ke selatan dibongkar saja. Kalau itu 

dibiarkan saja, terus terang jelek. 

Tolong dibongkar dan dibenahi. 

Ruang Publik Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 

93 24 Jul 

2020 

 

Amad Cah 

Reog Pønørege 

 

Kartu Keluarga 

Sejahtera 

 

Kepada bapak perwkilan yg terhormat Kenapa kartu keluarga 

sejahtera bapak saya saat mau di cairkan kok gak ada saldo nya 

mohon di tindak lanjuti atas nama SADIRAN dukuh kates 

rt003rw002 desa pandak balong ponorogoSudah 2 kali gak 

ada..sekian terima kasih 

 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

 

Selesai 

94 1 Aug 

2020 

 

Alfa 

 

Ngebel 

 

Pemkab Ponorogo. Itu tolong tepian sepanjang Jl. Telaga, Kec 

Ngebel, Kab Ponorogo segera dibenahi karena beberapa 

membahayakan pengguna jalan dan beberapa lainnya tidak indah 

dipandang. 

 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

 

Selesai 

95 13 Aug 

2020 

Alfa 

 

Rambu Rambu 

Ponorogo 

Pemkab Ponorogo, di Jl.Basuki Rahmat (arah dari Sinduro) terdapat 

rambu rambu tidak layak dan tidak terlihat, mohon benahi. 

 

Dinas 

Perhubungan 

Ditutup oleh 

Sistem 

Selesai 



 

  Dan zebra cross untuk siswa siswi smpn 2 ponorogo juga sudah tidak 

layak dan tidak terlihat, tolong benahi. 

 

Kabupaten 

Ponorogo 

 

96 13 Aug 

2020 

 

Alfa 

 

Pembatas Jalan 

Tidak Efektif 

 

Bupati Ponorogo, tolong itu pembatas jalan di Jl. Arif Rahman 

Hakim dibongkar saja karena sudah tidak efektif dan malah 

memakan badan jalan (jadi sempit). 

Jalan yang harusnya lancar makin terhambat. 

Apalagi itu jalan antar kota. 

Pembatas tolong dibongkar saja dan gantikan saja dengan marka 

jalan ganda. 

 

Ruang Publik 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditanggapi oleh 

Pelapor 

 

Selesai 

97 14 Aug 

2020 

 

Alfa 

 

Tugu Pancasila 

 

Bupati Ponorogo, tolong tugu pancasila di jl.arif rahman hakim di 

dekat terminal barang dibenahi atau diperbaiki sebagaimana 

mestinya. 

 

Ruang Publik  

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

 

Selesai 

98 14 Aug 

2020 

 

Alfa 

 

Selorejo 

 

Dinas Pariwisata Ponorogo, mohon info apakah Air Terjun Selorejo 

di Pupus, Ngebel jalannya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 atau 

roda 4? 

Trims. 

Dinas 

Pariwisata 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditanggapi oleh 

Pelapor 

 

Selesai 

99 15 Aug 

2020 

 

Alfa 

 

Sawoo 

 

Bapak Camat Sawoo, dimana alamat kantor kecamatan sawoo dan 

nomor perwakilan kecamtan sawoo yang bisa dihubungi? 

Trims. 

Kecamatan 

Sawoo 

Ditutup oleh 

Sistem 

 

Selesai 



 

100 26 Aug 

2020 

 

Alfa 

 

Lampu 

Penyeberangan 

Mati 

 

Lampu Penyeberangan di sepanjang Jl. Soekarno Hatta, Banyudono, 

Kec. Ponorogo Mati serta zebra cross tidak terlihat sama sekali yang 

jadinya menyulitkan pejalan kaki. 

Tolong benahi. 

 

Ruang Publik 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditanggapi oleh 

Pelapor 

 

Selesai 

101 26 Aug 

2020 

 

Alfa 

 

Parkir Aloon 

Aloon Bikin 

Macet 

 

Pemkab itu tolong parkiran roda 2 dan roda 4 di aloon aloon 

Ponorogo, ditertibkan.. 

Itu parkirnya semua semrawut dan 

Memakan badan jalan.. 

Bikin macet.. 

Terutama di Jl. Aloon Aloon Timur, Ponorogo (seberang Apollo) 

saat sore dan malam hari.. 

Tolong segera.. 

Ruang Publik 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditanggapi oleh 

Pelapor 

 

Selesai 

102 26 Aug 

2020 

 

Alfa 

 

Tugu Pancasila 

Bangunsari 

 

Bupati Ponorogo, tolong tugu pancasila di Jl. Sultan Agung, 

Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dibenahi apakah 

bisa? 

Trima kasih. 

 

Ruang Publik 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditanggapi oleh 

Pelapor 

 

Selesai 

103 2 Sep 

2020 

 

Widarto 

 

Pencemaran 

Lingkungan 

 

yth bpk ibu yang berwenang saya mau melaporkan bahwa di tempat 

tinggal saya di rt 38 rw 12 tampo 2 desa TRISONO kecamatan 

BABADAN kab PONOROGO telah terjadi pencemaran lingkungan 

yg di sebabkan oleh debu dari penggilingan padi,tolong segera di 

tindak lanjuti soalnya ini sudah lama hmpir satu tahun,sudah melapor 

ke yg punya dan perangkat desa sama sekali tidak di tanggapi,setiap 

hari menyapu debu sampai 3-4 kali dan banyak yg mengalami 

gangguan pernafasan dan gatal2 setiap terkena debu 

 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup Kabupten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

 

Selesai 



 

104 4 Sep 

2020 

 

Suyatno 

 

Sekedar 

Pengen Tahu 

Aja Prosedur 

Mendapatkan 

Rapi Test 

Gratis Di 

Puskesmas. 

 

Saya dan keluarga merupakan peserta bpjs. 

Sudah hampir 2 minggu ini anak saya sakit panas dan sudah bolak 

balik 3 kali periksa ke dokter rujuk an (twinmedika). Tadi pagi 

kontrol terakhir anak saya dibikinkan rujukan untuk test darah di lab 

sarana medika,dan disarankan dokter untuk rapitest di puskesmas 

banjarejo,karena kebetulan rumah saya juga banjarejo,setelah 

samapai puskesmas banjarejo,ditolak untuk rapitest dan harus 

rapitest secara mandiri di laboratorium atau rs swata dll. Dengan 

alasan klo saya tdk pernah lapor klo saya sering pergi pulang keluar 

kota,padahal saya sudah jelaskan klo saya pergi keluar kota dlm 

rangka kerja,itupun madiun ke ponorogo atau sebaliknya. Tapi 

puskesmas tetap tdk bisa melayani dengan alasan sama tdk pernah 

lapor klo saya sering pergi keluar kota dan seharusnya saya 

mengkarantina mandiri.... 

klo memang demikian berarti saya dan keluarga beresiko dan 

kemungkinan orang orang yg dekat dng saya juga beresiko...klo 

hasilnya reaktip. 

Padahal saya datang ke puskesmas atas saran dan petunjuk dokter 

rujukan,trus di puskesmas katane ndak bisa harus mandiri... 

Mohon penjelasanya mendapatkan atau bisa rapi test gratis di 

puskesmas. 

Puskesmas 

Banjarejo 

Ditutup oleh 

Sistem 

 

Selesai 

105 4 Sep 

2020 

 

Alfa 

 

Rambu Tak 

Jelas 

 

Pemkab Ponorogo itu rambu di Jl Gajah Mada tidak jelas dan tidak 

terbaca tolong segera perbaiki.. 

Dan rambu penanda Lampu Lalu Lintas pun juga rusak tolong 

perbaiki.. 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditanggapi oleh 

Pelapor 

 

Selesai 

106 8 Sep 

2020 

 

Ambarisqia 

Dining Dwifa 

 

Soal Skb Cpns 

2019 

 

Saya baru saja mengerjakan soal SKB formasi penguji bahan dan 

bangunan dinas pupr pemkab ponorogo, tapi soal yang diberikan 

tidak sesuai bidang yang saya ambil. Soal yang keluar tentang 

Kepegawaian Ditutup oleh 

Sistem 

 

Selesai 



 

kompos, mikroalga, bakteri, perhitungan kredit, bencana, tidak ada 

satu pun mengenai bahan dan bangunan 

107 16 Sep 

2020 

 

Alfa 

 

Penataan 

Parkir Di 

Ponorogo 

Buruk 

 

Pemkab Ponorogo itu di Jl. Soekarno Hatta (satu arah) parkirnya 

tidak rapi sama sekali, ada kendaraan yang lurus, ada kendaraan yang 

miring, serta kedua sisi jalan digunakan parkir semua sehingga 

menghambat kendaraan yang lewat, bagaimana ini? 

Pemkab anda itu bisa benahi perparkiran di Ponorogo atau tidak? 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditanggapi oleh 

Pelapor 

 

Selesai 

108 16 Sep 

2020 

 

Alfa 

 

Median Jalan 

Tak Efektif 

 

Bupati Ponorogo ini Median atau pembatas di Jl. Jend Sudirman 

tidak efektif sama sekali dan malah menghambat kendaraan lewat 

karena memakan  banyak sekali badan jalan. 

Tolong dilepas dan dihilangkan saja agar jalan lebih lancar. 

Utamakan kelancaran. 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditanggapi oleh 

Pelapor 

 

Selesai 

109 2 Okt 

2020 

 

Alfa 

 

Marka Panah 

 

Kab Ponorogo, tepatnya di Jl. Siberut ini kenapa marka panah malah 

mengarahkan untuk silang ke jalur berlawanan? Bagaimana? 

Apa dengan belok langsung ke jalur berlawanan, anda pikir aman? 

Apa anda pikir itu malah makin cepat? 

Padahal di Jl.Siberut itu badan jalan sempit dan itu pertigaan. 

Pemkab siapa yang bertanggungjawab atas jalan ini? 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

 

Selesai 

110 2 Okt 

2020 

 

Alfa 

 

Jalan 

Berlubang 

 

DPU Ponorogo ini Jl. Sekar Taman Gg. I, Tonatan, Kec. Ponorogo, 

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur kondisinya berlubang, tolong 

segera benahi 

 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

 

Selesai 

111 6 Okt 

2020 

 

Agung 

Firmansyah 

 

Pengaduan 

 

Tentang pelayan di desa ngunut dan kecamatan babadan 

 

Saya: 

An:agung Firmansyah 

Alamt:jln branjangan gang 3b no 15 Jiwan Madiun 

Kecamatan 

Babadan 

Ditutup oleh 

Sistem 

 

Selesai 



 

Perihal pengaduan:harta waris  

 

Saya memiliki memiliki seorang kakek H ismat ,,almahum yg tinggal 

di desa jln suhada ngunut babadan ponorogo,,yg mempunyai seorang 

anak tunggal almarhum Farid ahyanto yaitu BPK saya,,kakek 

mningglkan sebuah tanah dan rumah di lokasi ngunut babadan yg 

akan saya jual,,tapi trkendala oleh pemerintah desa setempat yg tidak 

memberikan akte jual beli dengan alasan bahwa anak tiri kakek saya 

meminta hak waris yg pada dasarnya berdasarkan hukum yg berlaku 

tidak ada hak atas tanah trsbut,,,saya sudah melapor ke desa 

stmpt,,dri desa di sruh ke kecamatan babadan,,dan sampai saat ini 

tidak ada TINDAK LANJUT DAN TANGGAPAN YG NYATA 

DARI FIHAK DESA MAUPUN KECAMATAN,,saya sebagai 

warga kecil merasa sangat di rugikan baik tenaga maupun 

waktu,,mohon bantuan dan tanggapan dari Pemkot Ponorogo 

 

Nb:kakek saya H Usmar almarhum menikah 2 kali,,akan tetapi hanya 

memiliki 1 orng putra yg sudah almarhum BPK saya,,dan harta ada 

jauh sebelum kakek saya menikah/bujang,,( tidak ada unsur Gono 

gini ) 

112 8 Okt 

2020 

 

Alfa 

 

Tugu Jl Jaksa 

Agung 

 

Tolong itu tugu kecil dipersimpangan Jl Jaksa Agung dan 

Bhayangkara, Kec Ponorogo dicat ulang, kondisi catnya sudah jelek 

sekali. 

 

Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

 

Selesai 

113 8 Okt 

2020 

 

Alfa 

 

Saluran Air Di 

Ponorogo 

 

Pemkab Ponorogo tolong itu saluran Air di sepanjang Jl Raden 

Saleh, Kec Ponorogo (timur pemkab ponorogo), dari saluran ujung 

selatan hingga utara dapat dibenahi.  

Saat ini kondisi sering tersumbat, jorok penuh sampah, serta 

PDAM 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditanggapi oleh 

Pelapor 

 

Selesai 



 

pembatas saluran airnya rusak. 

Tolong benahi. 

114 10 Okt  

2020 

 

Eko Cahyono 

 

Info 

 

disnaker ponorogo apa sudah bisa mengeluarkan surat rekom buat 

paspor?terima kasih 

 

Dinas Tenaga 

Kerja 

Pemerintah 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

 

Selesai 

115 12 Okt 

2020 

 

Satria 

 

Pdam Keruh 

 

Air PDAM di Ponorogo keruh putih2 seperti kaporit, sudah 

seminggu lebih 

 

PDAM 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi 

 

Selesai 

116 13 Okt 

2020 

 

Agung 

Firmansyah 

 

Pengaduan 

 

Nama: Agung Firmansyah Email: satriagungerlangga66@gmail.com 

Nomor Telepon: 089629688096 Alamat Lengkap: Jln branjangan 

gang 3b no 15 Jiwan madiun 

Pekerjaan : Wiraswasta 

 

Uraian Konsultasi: Masalah waris 

Kakek saya menikah 2 kali,dan hanya memiliki 1 putra ayah saya 

almrhum dari istri pertama,dan tanah ada jauh hari sebelum ada nya 

pernikahan kakek saya yg ke 2 dengan di dukung bukti2 yg sah 

 

Saya mempunyai hak waris atas peninggalan kakek saya dan di 

dukung surat hak waris dari desa dan di lengalitas kan di kecamatan 

setempat,, 

Ketika saya menjual tanah tersebut terhambat karena desa tidak mau 

mengeluarkan akte jual beli tanah dengan alasan anak tiri kakek saya 

ada hak atas waris tapi tidak di dukung dengan bukti satupun yg sah 

secara agama maupun hukum,,,( salah satu anak tiri kakek saya ada 

yg menjadi perangkat desa tersebut),,saya sudah melapor di 

kecamatan desa trsbut dengan menyerahkan bukti2 sah yg ada tapi 

Kecamatan 

Babadan 

Ditanggapi oleh 

Pelapor 

 

Selesai 



 

blm ada tindak lanjut sampai skrng terksan pembiaran 

 

Langkah apa yg harus saya tempuh mengingat saya sangat 

membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak saya 

 

Nb:lokasi yg berperkara 

Jln suhada Desa ngunut kecamatan babadan, kabupaten Ponorogo 

provinsi Jawa timur 

117 22 Okt 

2020 

 

Hendra Budi 

Prasetyo 

 

Sampah Di 

Bawah 

Jembatan 

Danyang, Desa 

Sukosari, 

Ponorogo 

selamat pagi, kepada dinas LH ponorogo. 

banyak sampah yang ada dibawah jembatan dan sungai jembatan 

Danyang, desa sukosari, ponorogo. 

tolong apakah solusinya harus diberi jaring atau dibersihkan. 

terimakasih 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Pelapor 

 

Selesai 

118 22 Okt 

2020 

 

Hendra Budi 

Prasetyo 

Sampah Di 

Sungai Jalan 

Dl Panjahitan 

Ponorogo 

 

Kepada dinas Lingkungan Hidup, 

Potret sepanjang sungai di jalan DL Panjahitan banyak sampah, 

bagaimana penyelesaiannya? 

terimakasih 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Pelapor 

 

Selesai 

119 22 Okt 

2020 

Alfa Zebra Cross 

Tdk Layak 

Pemkab Ponorogo ini marka zebra cross di Jl. Raya Ponorogo 

Madiun, Kali Bulu, Kadipaten, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 

kondisinya tidak layak. Tolong benahi segera 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditanggapi oleh 

Pelapor 

Selesai 

120 23 Okt 

2020 

 

Hendra Budi 

Prasetyo 

 

Pohon 

Tumbang Di 

Jalan Basuki 

Rahmat 

Ponorogo 

Kepada Dinas LH Kab. Ponorogo 

Selamat malam, melaporkan adanya pohon tumbang di JL Basuki 

Rahmat Ponorogo, 

terimakasih 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Pelapor 

 

Selesai 



 

121 24 Okt 

2020 

Anonim Kerumunan Di 

Massa 

Pandemi 

hr ini ad giat ,kopdar gabungan di  lapangan Desa Kupuk, Bungkal 

Ponorogo yg menyertakn bbrp comunitas motor ..mohon di tegakkn 

disiplin protokol keshtn . 

Kecamatan 

Bungkal 

Terverifikasi Belum 

ditindaklanjuti 

122 5 Nov 

2020 

 

Arin Pengaduan pak, saya arin ingin melaporkan tetangga saya, dia pemilik warung 

kopi setiap malam sampai pagi tempatnya rame sekali banyak orang 

mabuk dan musiknya kenceng mengganggu kami istirahat, mohon 

dibantu pak . sudah setaun meresahkan masyarakat, banyak orang 

mabuk dan teriak2 ga jelas, suara motor pun beririk sekali, lokasi 

saya diperumahan dinas pu, jalan raya ponorogo - pacitan (selatan 

pondok gontor 2) mohon dibantu pak, terima kasih 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditutup oleh 

Sistem 

 

Selesai 

123 11 Nov 

2020 

 

Alfa 

 

Rambu Arah 

Di Ponorogo 

 

Pemprov Jatim atau Pemkab Ponorogo mohon dua Rambu arah di 

Jalan Urip Sumoharjo serta Jalan MT. Haryono, Mangkujayan, Kec. 

Ponorogo, Kab Ponorogo, untuk rambu arah ke barat selain tertulis 

Wonogiri mohon dapat ditambahkan keterangan tertulis ke Solo. 

Mohon tindaklanjut. 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi 

 

Belum 

ditindaklanjuti 

124 12 Nov 

2020 

 

Fery Suardi 

 

Akta Kelahiran 

Dan Kk 

 

Assalamualaikum wr wb  

saya yang bernama :  

fery suardi 

nik : 3673011502780006 

no kk : 3521131604190001 

mohon informasinya kenapa akta kelahiran anak saya dan kartu 

keluarga belum masuk ke gmail saya : fsuardi3@gmail.com 

takutnya saya salah kasih alamat gmail, demikian laporan saya 

terima kasih sebelumnya. 

 

ngawi,12-11-2020 

wasalam 

fery suardi 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi 

 

Belum 

ditindaklanjuti 



 

125 25 Nov 

2020 

Rohman Rambu Tidak 

Layak 

 

Kepada Pemkab Ponorogo, mohon untuk rambu lalu lintas di 

Pertigaan Ngepos (Jl HOS Cokroaminoto) dapat diperbaiki atau 

diperbarui, karena kondisi sekarang kurang layak. 

 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Belum 

ditindaklanjuti 

126 27 Nov 

2020 

Rohman Jalan 

Berlubang 

 

Pemerintah Kab Ponorogo 

Tolong untuk jalan berlubang di pertigaan Ngepos atau Jl. HOS 

Cokroaminoto segera diperbaiki karena membahayakan pengendara 

R2. 

 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Belum 

ditindaklanjuti 

127 27 Nov 

2020 

Rohman Rambu-Rambu 

Rusak 

 

Dinas Perhubungan Prov Jawa Timur, tolong untuk rambu-rambu 

lalu lintas di sepanjang Jl. Raya Madiun Ponorogo, Jawa Timur 

mohon segera diperbaiki karena kondisinya banyak yang rusak berat 

dan sangat tidak layak. 

 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Belum 

ditindaklanjuti 

128 27 Nov 

2020 

Eksan Ardianto Informasi Nik 

Dan Kk 

 

Saya ingin cek nik dan kk saya. karena tidak bisa digunakan untuk 

registrasi kartu prabayar. 

 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten 

Ponorogo 

Ditindaklanjuti 

oleh instansi 

Ditindaklanjuti 

oleh instansi 

129 1 Des 

2020 

Alfa Jalan 

Berlubang Di 

Ponorogo 

 

Pemkab ponorogo 

Tolong lubang lubang di jl. Janoko beserta jl.gatot subroto (ujung 

utara dekat aloon aloon) diperbaiki segera. 

Karena membahayakan. 

 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Ditindaklanjuti 

oleh Instansi 

 



 

130 3 Des 

2020 

628113614xxxx 

 

JALAN 

RUSAK 

 

Ponorogo pelayanan jalan kurang memuaskan, banyak jalan rusak, 

trotoar hilang(dipake jualan) 

 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditindaklanjuti 

oleh Instansi 

 

Ditindaklanjuti 

oleh Instansi 

 

131 3 Des 

2020 

628573351xxxx 

 

JALAN 

RUSAK 

 

Ponorogo mohon jalan desa nambak bungkal diperbaiki krn jalannya 

(aspalnya) ban kiyak yg berlobang 

 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditindaklanjuti 

oleh Instansi 

 

Ditindaklanjuti 

oleh Instansi 

 

132 3 Des 

2020 

628968121xxxx 

 

JALAN 

RUSAK 

 

Ponorogo mohon untuk peningkatan jalan gringsing kertosari-cekok 

babadan diaspal hotmix karena aspal mulai rusak  

terima kasih.... 

 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Ditindaklanjuti 

oleh Instansi 

 

Ditindaklanjuti 

oleh Instansi 

 

133 7 Des 

2020 

628575569xxxx 

 

Cetak KTP 

 

Ponorogo mohon info apa benar cetak kk harus melampirkan surat 

nikah 

 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten 

Ponorogo 

Ditindaklanjuti 

oleh Instansi 

 

Ditindaklanjuti 

oleh Instansi 

 



 

134 8 Des 

2020 

Alfa Dinding 

Saluran Air 

 

Pemkab ponorogo, mohon dinding saluran air yang ada sepanjang 

jalan raden saleh, kec ponorogo dari sisi selatan hingga utara dapat 

diperbaiki segera karena sudah banyak yang rusak dan ambruk. 

 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi 

 

Belum 

ditindaklanjuti 

135 10 Des 

2020 

Alfa Median Rusak 

 

Pemkab ponorogo mohon median jalan di sepanjang jl gatot subroto 

dan di sepanjang jl diponegoro, kecamatan ponorogo diperbaiki 

segera serta dicat ulang. 

kondisinya rusak. 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Ditanggapi 

oleh Pelapor 

136 10 Des 

2020 

Alfa Jalan 

Berlubang Di 

Ponorogo 

 

Pemkab ponorogo mohon median jalan di sepanjang jl gatot subroto 

dan di sepanjang jl diponegoro, kecamatan ponorogo diperbaiki 

segera serta dicat ulang. 

kondisinya rusak. 

 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Ditanggapi 

oleh Pelapor 

137 12 Des 

2020 

Aniek Parkir 

Sembarangan 

Assalamualaikum... Kembali kami ingin mengadukan tentang 

tindakan parkir sembarangan yg dilakukan oleh petugas parkir 

BERSERAGAM dan yg tidak berseragam yg terjadi di jl. Panglima 

sudirman tepat nya di area JNe pangsud dan warung pecel 

ponorogo(djanggleng). Mohon maaf sebelumnya karena harus 

melayangkan aduan utk kedua kali nya. Karena setelah aduan 

pertama dan ditindaklanjuti saat ini parkirnya mulai meresahkn lgi. 

Pdhl disisi lain dari tempat makan itu masih ada ruang ksong utk 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverfikasi Terverifikasi 



 

parkir tp motor/mobil ttp diparkir didepan kantor jne. Tolong 

ditindak lebih tegas agar jadi efek jera utk petugas2 nya. Karena 

teguran dan peringatan dari kami sebagai pemilik rumah/usaha sama 

sekali tidak diindahkan. Atas tindak lanjut yg diberikan kami 

haturkan terima kasih. 

138 12 Des 

2020 

Rohman Pembatas Jalan 

 

Pemerintah kab ponorogotolong untuk pembatas jalan di sepanjang 

jalan laksamana yos sudarso, paju, kec ponorogo (selatan jembatas 

jenes) direhab atau dicat ulang. 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Ditanggapi 

oleh Pelapor 

139 12 Des 

2020 

Rohman Jalan Di Jawa 

Timur 

Berlubang 

 

Yth Pemprov Jawa Timur beserta Pemkab Ponorogo. Mohon untuk 

Jalan Gatot Subroto, Kec Ponorogo untuk dapat diperbaiki atau 

diperbarui aspalnya secara total dari utara hingga selatan, karena 

kondisi berlubang.Mohon dapat dijadikan periksa karena Jalan ini 

merupakan Penghubung Utama Ponorogo dan Pacitan 

 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Ditindaklanjuti 

oleh Instansi 

140 16 Des 

2020 

Alfa Jalan 

Berlubang Di 

Ponorogo 

 

Yth pemkab ponorogo. 

tolong sepanjang jalan diponegoro, kecamatan ponorogo diperbaiki 

segera karena banyak lubang (terutama sisi timur dekat sami 

lumayan, gedung sasana praja, serta rs muhammadiyah). 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Terverifikasi 



 

141 17 Des 

2020 

Alfa 

 

Jalan 

Berlubang 

 

Pemerintah kab ponorogo. 

tolong jalan berlubang ditengah jalan raden saleh, kecamatan 

ponorogo (dekat latansa) diperbaiki segera. 

 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverfikasi Terverifikasi 

142 17 Des 

2020 

Alfa Rumput Liar 

 

Yth dlh kab ponorogo. 

tolong rumput-rumput liar di sepanjang jalan raden saleh, kecamatan 

ponorogo untuk dapat dibersihkan segera, karena jika dibiarkan akan 

membuat semakin kotor. 

 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Terverifikasi 

143 17 Des 

2020 

Alfa Jalan 

Berlubang Di 

Ponorogo 

 

Pemkab ponorogo. 

tolong lubang lubang disepanjang jalan jaksa agung s, mangkujayan, 

ponorogo dari sisi barat hingga timur diperbaiki segera krn 

berbahaya. 

 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Terverifikasi 

144 17 Des 

2020 

Alfa Jalan 

Berlubang Di 

Jeruksing 

 

Pemkab ponorogo, mohon lubang lubang di sepanjang jalan 

ir.h.juanda, kec ponorogo (depan smp terpadu ponorogo) dibenahi 

segera. 

 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Terverifikasi 

145 17 Des 

2020 

Alfa Pju Di Paju Pemkab ponorogo, mohon lampu di jalan laks yos sudarso, paju, 

ponorogo diperbaiki karena rusak. 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Terverifikasi Terverifikasi 



 

  Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

146 17 Des 

2020 

Alfa Jalan 

Berlubang 

 

Pemkab ponorogo, mohon sepanjang jalan diponegoro, kecamatan 

ponorogo diperbaiki segera karena banyak lubang (terutama dekat 

sami lumayan, gedung sasana praja, serta rs muhammadiyah). 

 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Terverifikasi 

147 17 Des 

2020 

Alfa Rambu Di 

Aloon Aloon 

 

Yth pemkab ponorogo, tolong untuk persimpangan di sisi selatan 

aloon aloon po (pembatas jalan dekat ponorogo permai) dapat 

dilengkapi rambu panah segera, karena saat ini belum ada. contoh 

seperti didekat terminal lama. 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Terverifikasi 

148 17 Des 

2020 

Alfa Marka Jalan 

 

Pemerintah kab ponorogo. mohon sepanjang jalan urip sumoharjo, 

kec ponorogo dapat dilengkapi marka jalan yang jelas. sekarang 

belum ada markanya. 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Terverifikasi 

149 18 Des 

2020 

Alfa Jalan Di 

Ponorogo 

 

Kepada pemkab ponorogo, jalan kbp duryat banyak berlubang dari 

timur hingga barat. mohon diperbaiki segera. 

 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverfikasi Terverfikasi 



 

150 18 Des 

2020 

Alfa Jalan Di 

Banyudono 

 

Pemkab ponorogo tolong jalan kalimantan, kecamatan ponorogo 

diperbaiki karena dari timur hingga barat banyak lubang. 

mohon diperbaiki segera. 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Terverifikasi 

151 18 Des 

2020 

Alfa Jalan Raya 

Madiun 

Ponorogo 

Yth Pemprov Jatim dan Pemkab Ponorogo. 

Jalan Raya Madiun Ponorogo, Kec Babadan, Ponorogo (depan 

SMPN 2 Babadan) banyak lubang. Tolong perbaiki. 

Pemerintah 

Provinsi Jawa 

Timur 

Belum 

Terverifikasi 

Belum 

Terverifikasi 

152 18 Des 

2020 

Whenly Astuti 

 

Indikasi 

Kecurangan 

Seleksi 

Perangkat Desa 

Sidoharjo, 

Pulung 

Ponorogo 

 

Telah dilaksanakan  seleksi perangkat desa sidoharjo pada tanggal 16 

desember 2020. diikuti 38 peserta untuk mengisi 8 lowongan. ujian 

dan koreksi langsung dilaksanakan hari itu juga secara terbuka. 

kejanggalan muncul saat hasil nilai keluar. nilai akhir yang dicapai 8 

peserta terpaut sangat jauh dengan 30 peseta lain, mengingat hampir 

semua peserta menilai soal-soal yang diujikan sangat sulit dan 

beberapa peraih nilai tertinggi terindikasi (maaf) tidak sepadan 

secara kompetensi dengan kompetitor lainnya per lowongan. hasil 

resume nilai terlampir dan beberapa ss kekecewaan masyarakat. saat 

ini terjadi keresahan dan gejolak luar biasa di masyarakat, mohon 

demi keadilan bersama kasus ini ditindaklanjuti. terimakasih, kami 

menumpukan kepercayaan kepada bapak/ibu. 

 

nb: soal dibeli di bank soal sejumlah 1500 soal, malam sebelum ujian 

kades menunjuk 4 orang dari panitia dikarantina mulai jam 24.00 

untuk membuat soal sejumlah 80 soal tes tulis dan 2 soal tes 

komputer. 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Terverifikasi 



 

153 18 Des 

2020 

Rohman Pagerukir 

 

Dinas pariwisata ponorogo. 

air terjun ngrejeg temon pagerukir, sampung, ponorogo apakah dapat 

diakses menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2? 

Dinas 

Kebudayaan 

Pariwisata 

Pemuda dan 

Olahraga 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Terverifikasi 

154 22 Des 

2020 

Alfa Rambu Yth pemkab ponorogo, izin menyampaikan aspirasi. Mohon untuk 

rambu arah yg mengarahkan ke barat, spt di jalan laks yos sudarso, 

jalan aloon aloon selatan, jalan gajah mada, jalan ir juanda, jalan kh 

ahmad dahlan, dan jalan batoro katong, selain di rambu tertulis 

wonogiri tolong ditambahkan solo. 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Terverifikasi 

155 22 Des 

2020 

Alfa Penataan 

Parkir Buruk 

 

Pemkab ponorogo. 

mohon penataan parkir di seluruh area aloon aloon ditata ulang 

secara total karena setiap hari (terutama hari sabtu malam) parkir 

kendaraan selalu lurus.  

parkirnya memakan banyak badan jalan. 

jika seperti itu terus mobil yang akan mampir aloon aloon dan akan 

parkir pasti kesusahan. 

untuk mobil lain dan hanya lewat aloon aloon juga kesusahan. 

mohon dapat ditata ulang dan dikasih marka khusus parkir yang 

sedikit serong, agar rapi. 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Terverifikasi 

156 22 Des 

2020 

Alfa Bukit Soeharto 

Jatim 

 

Pemprov jatim dan pemkab ponorogo, mohon disepanjang ruas jl 

trunojoyo, jl hayam wuruk, bts kota ponorogo biting (bts. prov jawa 

tengah) dapat ditambahkan rambu arah khusus yang bertuliskan serta 

mengarahkan menuju objek wisata bukit soeharto, badegan, 

ponorogo. 

Dinas 

Kebudayaan 

Pariwisata 

Pemuda dan 

Olahraga 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Terverifikasi 



 

157 24 Des 

2020 

Alfa Pariwisata 

Badegan 

Pemkab ponorogo. 

berapa harga tiket masuk di bukit soeharto, biting, badegan? 

mohon info 

 

Dinas 

Kebudayaan 

Pariwisata 

Pemuda dan 

Olahraga 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Terverifikasi 

158 28 Des 

2020 

Alfa Jalan 

Berlubang Di 

Jenangan 

 

Daerah bagusan, karingan, jenangan, (jalan raya jenangan kesugihan) 

ponorogo rusak parah dan berlubang. tolong perbaiki segera, 

membahayakan. 

 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Terverifikasi 

159 28 Des 

2020 

Alfa Kesugihan 

Pulung 

 

Pemkab ponorogo 

jalan disisi barat pasar kesugihan, kec pulung, ponorogo rusak berat. 

mohon perbaiki segera 

 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Terverifikasi 

160 28 Des 

2020 

Alfa Ngebel Pemerintah ponorogo. 

jalan raya telaga ngebel sisi barat atau sebelah utara pintu masuk 

utama berlubang dan rusak berat. mohon diperhatikan. itu 

membahayakan wisatawan. 

 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Ponorogo 

Terverifikasi Terverifikasi 

 



 

 


