
 
  

MATUR BUPATI PURBALINGGA
REKAP LAPORAN ADUAN MASYARAKAT PURBALINGGA

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

NO TGL LAPORAN LAPORAN TANGGAPAN OPD

1 Rabu, 26 Jan 22 07:52:48 Alamat : Kabupaten/Kota :
PURBALINGGA Kecamatan :
KALIMANAH Kelurahan/Desa :
KEDUNGWULUH Laporan : Mohon untuk
diperiksa desa kedungwuluh belum bisa
memasang APBDes th 2021. Dan
BUMDES jabatannya di pegang oleh
perangkat desa tanpa adanya kegiatan.
Diduga dana BUMDES ada 60 juta an
yang tidak jelas keberadaannya dimana
(diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id 
https://laporgub.jatengprov.go.id/main/deta
il/101604.html)

Terimakasih atas informasi dan
laporan dari salah satu warga
Desa Kedungwuluh yang
disampaikan melalui aplikasi
maturbup.purbalinggakab.go.id.
hal ini merupakan kepedulian
masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan di Desa
Kedungwuluh.

Atas Aduan tersebut Tim
Inspektorat Akan melakukan
Verifikasi dan Klarifikasi kepada
pihak-pihak yang terkait pada
tanggal 8 – 11 Februari 2022.
Untuk kemudian hasilnya akan
kami laporkan kepada Bupati.

Tim Auditor Inpektorat Daerah
telah melakukan verifikasi dan
klarifikasi atas pengaduan
masyarakat terkait Pengelolaan
APBDes Tahun 2021 serta
pengelolaan Dana BUMDes Tahun
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2021 Desa Kedungwuluh
Kecamatan Kalimanah. Hasil
Verifikasi dan Klarifikasi  telah
kami laporkan kepada Ibu Bupati
pada tanggal 11 Februari 2022.
Selanjutnya kami menunggu
arahan Ibu Bupati terkait
tindaklanjut laporan tersebut.

2 Sabtu, 13 Feb 21 08:32:23 ?????????? ?????????? ?????????? ?????
????????????? Selamat pagi Bapak/ Ibu,
saya hendak melaporkan tentang tindakan
dugaan korupsi yang dilakukan bendahara
BAWASLU PURBALINGGA, dikarenakan
ayah saya seorang PNS yang
diperbantukan di Kantor BAWASLU
PURBALINGGA sudah 3 ( tiga ) bulan ini
belum mendaptakan hak uang gaji beliau.
Mohon untuk ditindaklanjuti dan saya
sampaikna terimakasih. ????????????
?????????? ?????????? ?????
?????????????

Bawaslu secara hirarki merupakan
instansi vertikal (instansi pusat
yang ada di daerah,khususnya
yang ditugaskan di
Purbalingga),sedangkan
Inspektorat Daerah Kabupaten
Purbalingga tidak mempunyai
kewenangan untuk melakukan
audit terhadap
pertanggungjawaban
keuangan/kinerja Bawaslu sebagai
instansi diluar Pemerintah
Kabupaten Purbalingga

INSPEKTORAT

3 Rabu, 10 Jun 20 08:14:50 Bahwa di desa Kebutuh, Kec Bukateja
terjadi penyimpangan Dana Desa th
Anggaran 2019. Penyimpangan yang
terlihat jelas yaitu pada Pos Pamsimas Rp
50.919.700 tidak dilaksanakan sama
sekali tetapi pada Laporan realisasi
terlaksana 100%. Pos Bumdes penyertaan
modal desa Rp 50.000.000 hanya
sebagian di belanjakan tetapi laporan
Realisasi 100%.Penyimpangan itu
dilakukan oleh Kaur Perencanaan. Kami
sudah melaporkan ke Kapolres
Purbalingga, tembusan Inspektorat, Kejari,

Terimakasih atas informasi dan
laporan dari salah satu warga desa
Kebutuh yang disampaikan melalui
aplikasi
maturbup.purbalinggakab.go.id.
hal ini merupakan kepedulian
masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan di Desa Kebutuh

Berdasarkan dengan aduan yang
ditujukan kepada Inspektorat kab
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Kejati, Kapolda, Ditreskrim Polda. Juga
lapor Gubernur. yang melaporkan
penyimpangan ini yaitu Kades dan BPD ke
Bupati Purbalingga, Warga dan BPD ke
Kapolres Purbalingga. Inspektorat sudah
audit pada tg 27 Mei dan 28 Mei 2020.
hasilnya belum tahu. Tetapi ada yang
dirasa aneh. Sebelum audit, inspektorat
melalui camat bukateja meminta agar
pemdes kebutuh menyetor kerugian
negara sebesar Rp 100 juta sebelum tg 27
mei atau sebelum audit. Bagaimana
inspektorat mengetahui kerugian negara
padahal audit belum dilakukan. Terakhir
saya mendapat informasi dari salah satu
perangkat bahwa camat mendapat pesan
dari inspektorat agar oknum yang
menyelewengkan Dana Desa tersebut
jangan sampai dipecat. Perlu diketahui
bahwa hampir semua masyarakat
Kebutuh menghendaki ybs dipecat dan
mengembalikan keuangan negara.Kami
mohon bantuannya agar permasalahan ini
cepat terselesaiakn dan bisa memenuhi
keinginan masyarakat kebutuh. Atas
Perhatiannya diucapkan Terima Kasih

Purbalingga, Inspektorat telah
melakukan pemeriksaan pada
tanggal 19 s.d 29 Mei 2020 sesuai
dengan isi pokok aduan,
Inspektorat akan merencanakan
pemeriksaan lanjutan secara
komprehensif pada Bulan Juli
2020, utk progres laporan
pemeriksaan membutuhkan waktu
karena Inspektorat harus
memperhitungkan secara cermat,
teliti, dan hati-hati serta
membutuhkan waktu untuk
melakukan konfirmasi dengan
berbagai pihak terkait. kemudian
setiap produk Laporan hasil
pemeriksaan Inspektorat yang
telah selesai akan dikirimkan
kepada Pihak-pihak yang
berkepentingan dengan Laporan
hasil Pemeriksaan tersebut

4 Senin, 08 Jun 20 17:53:45 geraK cepat team TIPIKOR KPK warga
sudah laporan tapi belum ada
tindakanðŸ™?ðŸ™? https://www.facebook.c
om/groups/1619097971732407/permalink/
2311008965874634/?app=fbl (diteruskan
dari laporgub.jatengprov.go.id https://lapor
gub.jatengprov.go.id/main/detail/62686.ht
ml#.Xt22FDozYdU)

Terimakasih atas informasi dan
laporan dari salah satu warga desa
Kebutuh yang disampaikan melalui
aplikasi
maturbup.purbalinggakab.go.id.
hal ini merupakan kepedulian
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masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan di Desa Kebutuh

Berdasarkan dengan aduan yang
ditujukan kepada Inspektorat kab
Purbalingga, Inspektorat telah
melakukan pemeriksaan pada
tanggal 19 s.d 29 Mei 2020 sesuai
dengan isi pokok aduan,
Inspektorat akan merencanakan
pemeriksaan lanjutan secara
komprehensif pada Bulan Juli
2020, utk progres laporan
pemeriksaan membutuhkan waktu
karena Inspektorat harus
memperhitungkan secara cermat,
teliti, dan hati-hati serta
membutuhkan waktu untuk
melakukan konfirmasi dengan
berbagai pihak terkait. kemudian
setiap produk Laporan hasil
pemeriksaan Inspektorat yang
telah selesai akan dikirimkan
kepada Pihak-pihak yang
berkepentingan dengan Laporan
hasil Pemeriksaan tersebut

5 Senin, 11 Mei 20 14:10:15 Penggunaan alokasi dana desa (dd/add)
saya ingin meminta audit dana desa di
desa cipaku kecamatan mrebet kabupaten
purbalingga periode anggaran 2018-2019
ke belakang, karena menurut saya
penggunaan dana desa kurang

Terimakasih atas informasi dan
laporan dari salah satu warga
Desa Cipaku yang disampaikan
melalui aplikasi
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transparan, serapan dana desa yang
berupa bener hanya di tempelkan di balai
desa tidak ditempat strategis. (diteruskan
dari lapor.go.id https://www.lapor.go.id/lap
oran/detil/penggunaan-alokasi-dana-desa-
ddadd)

maturbup.purbalinggakab.go.id.
hal ini merupakan kepedulian
masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan di Desa Cipaku.

Inspektorat Daerah Kabupaten
Purbalingga Bersama Pihak
Kecamatan Mrebet telah
melakukan konfirmasi dan
komunikasi dengan Perangkat
Desa Cipaku terkait dengan Aduan
yang Saudara Sampaikan. Pihak
Pemdes menyampaikan bahwa
sebagai bentuk tranparansi kepada
Masyarakat telah memasang
Pokok-Pokok APBDes dan
Laporan Realisasi Kegiatan
melalui Banner/Spanduk, Namun
demikian Jumlahnya masih
terbatas. Pihak Pemdes berjanji
akan memasang Banner laporan
realisasi di lebih banyak titik
strategis agar lebih informatif.
Sedangkat terkait dengan
Undangan Sosialisasi yang
dianggap hanya menghadirikan
Orang-orang tertentu saja,
Pemdes berjanji akan melibatkan
lebih banyak partisipasi
masyarakat dalam Kegiatan
Musyawarah di Desa

6 Jum'at, 06 Mar 20 16:52:23 Asalamulaikum wr wb Pak saya mohon Admin Inspektorat INSPEKTORAT
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untuk Dana Desa tahun anggaran 2018 ke
bawah untuk di audit, sebab pelaporan
kurang transparan kepada masyarakat,
laporan penyerapan hanya di pajang pada
balai desa saja, dan ketika kegiatan
sosialisasi yang diundang hanya orang
orang itu saja lokasi Desa Cipaku
Kec.Mrebet Kab.purbalingga

Terimakasih atas informasi dan
laporan dari salah satu warga
Desa Cipaku yang disampaikan
melalui aplikasi
maturbup.purbalinggakab.go.id.
hal ini merupakan kepedulian
masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan di Desa Cipaku.

Inspektorat Daerah Kabupaten
Purbalingga Bersama Pihak
Kecamatan Mrebet telah
melakukan konfirmasi dan
komunikasi dengan Perangkat
Desa Cipaku terkait dengan Aduan
yang Saudara Sampaikan. Pihak
Pemdes menyampaikan bahwa
sebagai bentuk tranparansi kepada
Masyarakat telah memasang
Pokok-Pokok APBDes dan
Laporan Realisasi Kegiatan
melalui Banner/Spanduk, Namun
demikian Jumlahnya masih
terbatas. Pihak Pemdes berjanji
akan memasang Banner laporan
realisasi di lebih banyak titik
strategis agar lebih informatif.
Sedangkat terkait dengan
Undangan Sosialisasi yang
dianggap hanya menghadirikan
Orang-orang tertentu saja,
Pemdes berjanji akan melibatkan
lebih banyak partisipasi
masyarakat dalam Kegiatan
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Musyawarah di Desa

7 Senin, 10 Feb 20 15:34:48 Asalamulaikum wr wb Pak saya mohon
untuk Dana Desa tahun anggaran 2018 ke
bawah untuk di audit, sebab pelaporan
kurang transparan kepada masyarakat,
laporan penyerapan hanya di pajang pada
balai desa saja, dan ketika kegiatan
sosialisasi yang diundang hanya orang
orang itu saja lokasi Desa Cipaku
Kec.Mrebet Kab.purbalingga. (diteruskan
dari https://laporgub.jatengprov.go.id/main/
detail/47851.html#.XkCykWgzZnI )

Terimakasih atas informasi dan
laporan dari salah satu warga
Desa Cipaku yang disampaikan
melalui aplikasi
maturbup.purbalinggakab.go.id.
hal ini merupakan kepedulian
masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan di Desa Cipaku.

Inspektorat Daerah Kabupaten
Purbalingga Bersama Pihak
Kecamatan Mrebet telah
melakukan konfirmasi dan
komunikasi dengan Perangkat
Desa Cipaku terkait dengan Aduan
yang Saudara Sampaikan. Pihak
Pemdes menyampaikan bahwa
sebagai bentuk tranparansi kepada
Masyarakat telah memasang
Pokok-Pokok APBDes dan
Laporan Realisasi Kegiatan
melalui Banner/Spanduk, Namun
demikian Jumlahnya masih
terbatas. Pihak Pemdes berjanji
akan memasang Banner laporan
realisasi di lebih banyak titik
strategis agar lebih informatif.
Sedangkat terkait dengan
Undangan Sosialisasi yang

INSPEKTORAT

                             7 / 18



 
dianggap hanya menghadirikan
Orang-orang tertentu saja,
Pemdes berjanji akan melibatkan
lebih banyak partisipasi
masyarakat dalam Kegiatan
Musyawarah di Desa

8 Jum'at, 27 Des 19 18:27:37 Di desa saya Kembangan Kecamatan
Bukateja Kabupaten Purbalingga Jawa
Tengah, ada bumdes , sejak -+ tahun
2009 sampai sekarang, ada penyertaan
modal 50jt dari APBDES, cuma sampai
saat ini belum pernah laporan hasil usaha
Bumdes tersebut..mohon di inspeksi ,
sebab oleh oknum tersebut di gunakan
kepengurusan tersebut dianggap sebagi
pengabdian / dedikasi desa , padahal
oknum tersebut telah di blacklist oleh
pegawai kecamatan yg pernah menjabat
Kades di desa kami karena kasus
tersebut.. diteruskan dari https://www.lapor
.go.id/laporan/detil/pengelolaab-bumdes)

Terimakasih atas informasi dan
laporan dari salah satu warga desa
Kembangan Kecamatan Bukateja
yang disampaikan melalui aplikasi
maturbup.purbalinggakab.go.id.
hal ini merupakan kepedulian
masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan didesa Kembangan.

Terkait Laporan yang saudara
sampikan, pihak Inspektorat
Daerah Kabupaten Purbalingga
akan melakukan Verifikasi dan
konfirmasi, serta koordinasi
dengan pihak-pihak terkait, yakni
Camat Bukateja dan Pemdes
Kembangan. terimakasih

INSPEKTORAT

9 Sabtu, 21 Des 19 04:37:26 Yth.Bupati Purbalingga...bagaimana tindak
lanjut pengaduan warga Desa Klapasawit
yang sudah kami sampaikan semenjak 8
februari 2019,hingga sekarang tidak ada
respon

Terimakasih atas informasi dan
laporan dari salah satu warga desa
Klapasawit yang disampaikan

INSPEKTORAT
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melalui aplikasi
maturbup.purbalinggakab.go.id.
hal ini merupakan kepedulian
masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan didesa Klapasawit,
Kecamatan Kalimanah.

Terkait dengan aduan yang bapak
sampaikan, pihak Inspektorat
Daerah Kabupaten Purbalingga
telah melakukan Pemeriksan
Investigasi. Untuk laporan hasil
pemeriksaan Investigasi saat ini
sedang dalam proses
penyususnan. terimakasih

10 Selasa, 17 Des 19 22:27:05 Dengan hormat, mohon untuk di audit
penggunaan dana desa di desa lamuk
kec. kejobong purbalingga untuk bumdes
pembangunan kolam renang anak. dari
informasi yang kami dapatkan
pembangunan telah menghabiskan dana
800 juta. tapi antara wujud fisik bangunan
dengan jumlah biaya yang dikeluarkan
tidak sebanding. dan menghasilkan
bumdes yang tidak layak dan sepi
peminat. kami telah melaporkan ke satgas
dana desa 5 bulan yang lalu tapi belum
ada tindak lanjut. atas perhatian dan
bantuannya kami ucapkan terima kasih.
(diteruskan dari https://www.lapor.go.id/lap
oran/detil/audit-penggunaan-dana-desa-
lamuk )

1. Terimakasih atas informasi dan
laporan dari salah satu warga desa
Lamuk yang disampaikan melalui
aplikasi
maturbup.purbalinggakab.go.id.
hal ini merupakan kepedulian
masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan didesa Lamuk.
terutama yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan desa.

2. atas laporan adanya
dugaan/indikasi penyelewengan
pembangunan kolam renang anak
Desa Lamuk akan kami tindak

INSPEKTORAT
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lanjuti dengan berkoordinasi
dengan pihak-pihak terkait. yaitu
Kecamatan dan pemerintah desa
setempat.

3. Inspektorat akan
mempertimbangkan untuk
menjadwalkan pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan pada
pemerintah desa lamuk Tahun
Anggran 2019 pada tahun 2020.

11 Sabtu, 23 Nov 19 02:17:41 Mohon ditindak, ada oknum kepala desa
dan pihak terkait yang menyimpang dana
desa program padat karya yang
seharusnya untuk tenaga kerja manusia
dalam hal ini warga sekitar digantikan
dengan alat berat dalam proyek
pengerjaan pembukaan jalan desa
gumiwang kecamatan kejobong
kabupaten purbalingga. dan yang
anehnya, warga seakan-akan mudah
dibohongi dan sebagian anggota karang
taruna dijanjikan/diming-imingi oleh oknum
pemdes menjadi perangkat desa di
wilayah tersebut. mohon ditindaklanjuti
karena kasus ini gak cuma satu dua kali.
dan anehnya ekspetoratpun dapat mereka
kelabui. (diteruskan dari lapor.go.id)

1. Terimakasih atas informasi dan
laporan dari salah satu warga desa
Lamuk yang disampaikan melalui
aplikasi
maturbup.purbalinggakab.go.id.
hal ini merupakan kepedulian
masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan didesa Gumiwang
termasuk keuangan dan program-
program yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Desa Gumiwang.

2. atas laporan adanya
dugaan/indikasi adanya oknum
kepala desa dan pihak terkait yang
melakukan penyimpangan dana
desa program padat karya yang
seharusnya untuk tenaga kerja
manusia namun digantikan dengan

INSPEKTORAT
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alat berat dalam proyek
Pembukaan Jalan Desa
Gumiwang Kecamatan Kejobong.
akan kami tindak lanjuti dengan
berkoordinasi dengan pihak-pihak
terkait. yaitu Kecamatan dan
pemerintah desa setempat.

3. Inspektorat akan melakukan
Klarifikasi dan akan
mempertimbangkan untuk
menjadwalkan pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan pada
pemerintah desa Gumiwang Tahun
Anggran 2019 pada tahun 2020.

12 Sabtu, 23 Nov 19 01:58:04 asalamualikum Pak ganjar pak
perkenalkan ini saya trianto dari desa
brecek kec.kaligondang kab.purbalingga
pak mohon diadakan audit kalo bisa dari
team KPK ,di desa kami tentang anggaran
dana desa dan penggunaannya di desa
kami.karena kita lihat kurang transparan .
terima kasih. (diteruskan dari
laporgub.jatengprov.go.id)

1. Terimakasih atas informasi dan
laporan dari salah satu warga desa
Lamuk yang disampaikan melalui
aplikasi
maturbup.purbalinggakab.go.id.
hal ini merupakan kepedulian
masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan didesa Bercek,
Kecamatan Kaligondang terutama
yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan desa.

2. atas laporan tentang dugaan
penyelewengan pengelolaan
anggaran dana desa dan

INSPEKTORAT
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penggunaannya yang dianggap
kurang transparan. akan kami
tindak lanjuti dengan berkoordinasi
dengan pihak-pihak terkait.yaitu
Kecamatan dan pemerintah desa
setempat.

3. Inspektorat akan
mengagendakan untuk melakukan
Klarifikasi terhadap Pemerintah
Desa Bercek Kecamatan
Kaligondang tergait dengan
pengelolaan keuangan pada
pemdes Bercek.

13 Kamis, 21 Nov 19 02:10:58 Indikasi penyelewengan dana desa
pembangunan bumdes kolam renang
anak desa lamuk kec. kejobong kab.
purbalingga, jateng (diteruskan dari https://
www.lapor.go.id/laporan/detil/indikasi-
penyelewengan-dana-desa-21 )

1. Terimakasih atas informasi dan
laporan dari salah satu warga desa
Lamuk yang disampaikan melalui
aplikasi
maturbup.purbalinggakab.go.id.
hal ini merupakan kepedulian
masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan didesa Lamuk.
terutama yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan desa.

2. atas laporan adanya
dugaan/indikasi penyelewengan
pembangunan kolam renang anak
Desa Lamuk akan kami tindak
lanjuti dengan berkoordinasi

INSPEKTORAT
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dengan pihak-pihak terkait. yaitu
Kecamatan dan pemerintah desa
setempat.

3. Inspektorat akan
mempertimbangkan untuk
menjadwalkan pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan pada
pemerintah desa lamuk Tahun
Anggran 2019 pada tahun 2020.

14 Senin, 25 Feb 19 18:13:31 Untuk informasi yang saya terima masalah
tagihan bupati untuk kades terpilih mun
prasetiyo dan masalah pelatihan
perbengkelan kenapa ga ada sangsi yang
tegas padahal itu fakta berbicara bukan
bicara tanpa fakta. Hal semacam itu
jangan di biarkan harus segera di
tindaklanjuti Udah sangat sangat jelas
melanggar aturan dan harus bener bener
ditindak lanjuti terimakasih...

Terimakasih atas informasi dan
laporan yang saudara sampaikan
melalui aplikasi
maturbup.purbalinggakab.go.id.
hal ini merupakan kepedulian
masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan didesa Jompo,
Kecamatan Kalimanah.

Terkait dengan aduan yang bapak
sampaikan, pihak Inspektorat
Daerah Kabupaten Purbalingga
telah melakukan Verifikasi dan
konfirmasi. Untuk laporan hasil
Verifikasi dan Konfirmasi sudah
kami sampaikan kepada Bupati
Purbalingga, Terimakasih

INSPEKTORAT

15 Sabtu, 23 Feb 19 20:43:29 Selamat siang Saya mempunyai informasi INSPEKTORAT
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dan memberikan informasi kepada
pemerintahan purbalingga...menyangkut
tagihan dari bupati purbalingga untuk
kades terpilih desa jompo wetan bpk
munprasetiyo st,, pada tanggal
26-12-2018 1.pertanggung jawaban spj dr
ADD Rp. 194,655,700 2.kurang bukti
pendukung dr DD rp. 64.083.857 3.dr
PADES rp. 56.750.000 4.dr
pengembaliyan bengkok perangkat Rp.
16.940.400 5.pengembaliyan Rp.
43.596.000 6.silpa Rp. 22.199.684 Apakah
hal semacam itu udah rampung dan
apakah hal semacam itu tidak ada sangsi
yang tegas apalagi itu menyangkut dana
yang sangat besar...saya sebagai
masyarakat dan mewakili masyarak desa
jompo kepingin hasil yang sangat sangat
memuaskan,, Terimakasih

Terimakasih atas informasi dan
laporan yang saudara sampaikan
melalui aplikasi
maturbup.purbalinggakab.go.id.
hal ini merupakan kepedulian
masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan didesa Jompo,
Kecamatan Kalimanah.

Terkait dengan aduan yang bapak
sampaikan, pihak Inspektorat
Daerah Kabupaten Purbalingga
telah melakukan Verifikasi dan
konfirmasi. Untuk laporan hasil
Verifikasi dan Konfirmasi sudah
kami sampaikan kepada Bupati
Purbalingga,

16 Jum'at, 22 Feb 19 05:10:01 2) ada peyelewengan dana desa (DD)
untuk pelatihan perbengkelan taun
anggaran 2017. Dengan anggaran Rp.
50.355.000 pelatihan perbengkelan
tersebut dilaksanakan pada tgl 1 april
2018 untuk pelaksanaanya banyak
anggaran yang tidak sesuai dengan
kegiatan diantaranya jumlah pengadaan
barang yang tidak sesuai fisik barang dan
biaya oprasional yang tidak sesuai
anggaran sehingga diperkirakan hilangnya
anggaran mencapai Rp. 30.000.000 dari
kegiatan tersebut. Data tersebut saya
peroleh dari bendahara desa. Mohon di
tindak lanjuti terimakasih

Terimakasih atas informasi dan
laporan yang saudara sampaikan
melalui aplikasi
maturbup.purbalinggakab.go.id.
hal ini merupakan kepedulian
masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan didesa Jompo,
Kecamatan Kalimanah.

Terkait dengan aduan yang bapak
sampaikan, pihak Inspektorat
Daerah Kabupaten Purbalingga
telah melakukan Verifikasi dan

INSPEKTORAT
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konfirmasi. Untuk laporan hasil
Verifikasi dan Konfirmasi sudah
kami sampaikan kepada Bupati
Purbalingga pada tanggal 22
November 2019

17 Kamis, 14 Feb 19 06:58:18 Sebagai masyarakat khususnya warga
masyarkat jompo wetan sangat berharap
pemerintahan kabupaten purbalingga
permasalah djompo wetan harus di tindak
lanjuti khususnya masalah jembatan yang
belum terealisasi.. Terimakasih

 

Terimakasih atas informasi dan
laporan yang saudara sampaikan
melalui aplikasi
maturbup.purbalinggakab.go.id.
hal ini merupakan kepedulian
masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan didesa Jompo,
Kecamatan Kalimanah.

Terkait dengan aduan yang bapak
sampaikan, pihak Inspektorat
Daerah Kabupaten Purbalingga
telah melakukan Verifikasi dan
konfirmasi pada tanggal 2 s.d 9
Oktober 2019. Untuk laporan hasil
Verifikasi dan Konfirmasi sudah
kami sampaikan kepada Bupati
Purbalingga pada tanggal 22
November 2019.

INSPEKTORAT

18 Kamis, 07 Feb 19 03:06:11 Kenapa laporan pengaduan masyarakat
jompo wetan di abaikan y g pernah di
respon padahal laporan nyata.... Tolong di Terimakasih atas informasi dan

INSPEKTORAT
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cek ibu bupati atau pejabatnya datang ke
desa jompo banyak permasalahan koch di
biarin udah lapor kesana kesini g d
tanggapan

laporan yang saudara sampaikan
melalui aplikasi
maturbup.purbalinggakab.go.id.
hal ini merupakan kepedulian
masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan didesa Jompo,
Kecamatan Kalimanah.

Terkait dengan aduan yang bapak
sampaikan, pihak Inspektorat
Daerah Kabupaten Purbalingga
telah melakukan Verifikasi dan
konfirmasi pada tanggal 2 s.d 9
Oktober 2019. Untuk laporan hasil
Verifikasi dan Konfirmasi sudah
kami sampaikan kepada Bupati
Purbalingga pada tanggal 22
November 2019.

19 Rabu, 14 Nov 18 20:52:38 https://radarbanyumas.co.id/bongkaran-ke
ramik-trotoar-bakal-dihibahkan/amp/?__twi
tter_impression=true Berdasarkan berita
tersebut sudah ada pengakuan bahwa
pembangunan Trotoar Keramik
menyebabkan Kerugian, maka untuk
meminimalisir Kerugian, trotoar keramik yg
dibongkar katanya akan dihibahkan.
Kerugian uang negara, uang rakyat, harus
ada yang bertanggung jawab. Saya ingin
mengetahui, Apa langkah2 dan tindakan
yg sudah atau akan dilakukan oleh
Inspektorat Purbalingga dalam hal
Kerugian akibat Trotoar Keramik tersebut?

Terkait dengan bongkaran keramik
pada Kegiatan Pembangunan
Drainase Jl. MT Haryono (PT
Purnama Putra Wijaya) dan
Pembangunan Drainase Ruas
Jalan Sudirman Barat (PT Surya
Hutama Karya) Tahun 2017 dapat
dijelaskan sebagai berikut :

1. Atas pelaksanaan kegiatan
tersebut diatas Inspektorat belum
pernah melaksanakan

INSPEKTORAT
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Mohon dijawab oleh Inspektorat. Terima
kasih.

pemeriksaan. Kegiatan tersebut
telah diperiksa oleh BPK pada
tahun 2018

2. Untuk mengetahui apakah ada
unsur kerugian Negara dan siapa
yang bertanggung jawab perlu
dilakukan pemeriksaan

3. Terkait dengan penganggaran
kembali untuk mengganti
pasangan keramik atas kedua
kegiatan tersebut diatas maka
mekanismenya telah sesuai
dengan ketentuan , hal tersebut
merupakan kebijakan Pemerintah
Daerah dalam rangka memenuhi
apa yang dikehendaki oleh
masyarakat dan untuk menghindari
kerugian lebih besar

4. Terkait dengan bongkaran
keramik, berdasarkan penjelasan
dari Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten
Purbalingga, diakui bahwa
bongkaran terseut telah
diamankan pada Dinas dan
sebagian telah dihibahkan untuk
kepentingan umum yang
membutuhkan

5. Saran tindak yang perlu
dilakukan oleh Dinas
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Teknis terkait, untuk waktu yang
akan datang khususnya dalam
perencanaan kegiatan agar
mengacu pada ketentuan yang
berlaku dan mengakomodir
kepentingan umum/masyarakat,
sehingga hal serupa tidak terulang.
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