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No
1

ASAL

Imung Y
@just_imung

ADUAN/INFORMASI

TANGGAL DAN JAM
ISI
MASUK
DITANGGAPI
Drh rumah warga di skitar Sangkalputung Tanggal : 12 Januari 2021
Tanggal : 12 Januari 2021
mdh sekali banjir, krn sedimentasi di
Pukul : 11.46 WIB
Pukul : 13.48
Sungai Sangkalputung & got. Pdhl
sekitarnya adl kantor2 pemda dan mal.
Udah bertahun2 gak juga dikeruk, gimana
nih
@pemkab_brebes

WAKTU YG DIPERLUKAN
2 Jam 2 Menit

TANGGAPAN
Bantu TL ya min
@dpu_kabbrebes
tks

@PemkabBrebes
@dpusdatarujtg
2

3

Nurviyanto
@Nurviyanto4

Agus Supriyanto
@gussupriyanto58

Assalamukalaikum slamt pagi pak
Tanggal : 24 Januari 2021
gubernur yang saya hormati,tebing yang
Pukul : 09.28 WIB
ad di aliran sungai serang desa tlepat
banyusri wonosegoro boyolali sudah
mendekati rumah warga sekitar,kami
mohon segera ada tindakan dari
pemerintah, segera mungkin di bangunkan
talut, terimakasih

Tanggal : 24 Januari 2021
Pukul : 11.34 WIB

@dpusdatarujtg
mohon direspon permohonan alat berat
utk arahkan aliran KaliPedes agar tdk
hantam tebing pemukiman warga.
@ganjarpranowo

Tanggal : 27 Januari 2021
Pukul : 08.32 WIB

@ombudsmanjateng

Tanggal : 27 Januari 2021
Pukul : 04.43 WIB

2 Jam 5 Menit

Waalaikum salam..
Bantu respon ya min
@bbwspemalijuana
tks
#JatengGayeng

3 Jam 49 Menit

Siap cek den..

KETERANGAN

~1~
#dpusdatarujtg
Hasil cek lapangan bareng
@gussupriyanto58
agus dan Pak Kades :
1)Lokasi gerusan tebing terjadi karena arah
aliran sungai terbelah menjadi 2, ke kanan
dan ke kiri dimana aliran yg ke kiri
mengancam pemukiman warga.
#JatengGayeng

~2~
@dpusdatarujtg
2)Tahun 2017 sdh pernah dilakukan
normalisasi berupa pembuatan tanggul dg
menutup aliran yg kearah kiri oleh
@dpusdatarujtg
melalui
@bpsdapc
, kondisi saat ini tanggul bagian hulu krn
gerusan banjir shg aliran kembali lagi
terbelah mjd 2.
#JatengGayeng

~3~
@dpusdatarujtg
3)Penanganan permasalahan trsbt akan
dilakukan rakor bersama dgn
@pemkab_brebes
dan
@bpsdapc
menutup aliran ke kiri yg mengancam
pemukiman warga, sebagai langkah
daruratnya.
Tks

