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5586215 11 Mar 2021 18:30:04 Anonim Aspirasi 992 Lainnya terkait Ekonomi dan Keuangan Pak Jekek tolong alun alun segera di buka HALLOMASJEKEK , pak jekek tolong alun alun segera di buka , biar orang tua sya bisa cepat berjualan, ekonomi kami sudh lumpuh kurang lebih 1thn, sudh di coba brjualan di tempat lain juga tidak laku pak, sya bnr bnr memohon kpd bapak supya alun alun wonogiri segara dibuka kembali ,trimakasihh atas pengertiannya pak��Hallomasjekek , pak jekek tolong alun alun segera di buka , biar orang tua sya bisa cepat berjualan, ekonomi kami sudh lumpuh kurang lebih 1thn, sudh di coba brjualan di tempat lain juga tidak laku pak, sya bnr bnr memohon kpd bapak supya alun alun wonogiri segara dibuka kembali ,trimakasihh atas pengertiannya pak��

5664058 28 May 2021 10:50:10 Anonim Permintaan Informasi 950 Ketertiban Umum Mohon Informasi Ijin Hajatan HALOMASJEKEK ADUAN 
Besuk minggu tgl 30 mei di Desa Batuwarno ada hajatan dgn keramaian campur sari apa sdh diperbolehkan ???Halomasjekek aduan 
besuk minggu tgl 30 mei di desa batuwarno ada hajatan dgn keramaian campur sari apa sdh diperbolehkan ???

5665863 30 May 2021 18:20:25 Anonim Aspirasi 950 Ketertiban Umum Mohon pemindahan lokasi Pujasera HALOMASJEKEK sugeng ndalu pak ngapunten ganggu
Tolong pak d Lap Sukorejo d buat Pusat JAjanan Serba Ada (PUJASERA) yg d Wonokarto d pusatkan buat Olahraga doang trus yg berjualan d sekitaran Lap Pringgondani d pindahkan k Lap Sukorejo d buat PUJASERA
Maturnuwun pakHalomasjekek sugeng ndalu pak ngapunten ganggu
tolong pak d lap sukorejo d buat pusat jajanan serba ada (pujasera) yg d wonokarto d pusatkan buat olahraga doang trus yg berjualan d sekitaran lap pringgondani d pindahkan k lap sukorejo d buat pujasera
maturnuwun pak

5686084 19 Jun 2021 08:50:11 Anonim Pengaduan Berkadar Pengawasan 954 Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan MasyarakatKetertiban Umum dan protokol kesehatan HALOMASJEKEK sugeng enjing pak ngapunten ganggu niki malah mengadakan acara perpisahan SD,SMP,SMA d Pondok Pesantren Al Amanah Sempon,Jatisrono berkerumun+setiap saya lwt d situ gk pakai masker tolong d tertibkanHalomasjekek sugeng enjing pak ngapunten ganggu niki malah mengadakan acara perpisahan sd,smp,sma d pondok pesantren al amanah sempon,jatisrono berkerumun+setiap saya lwt d situ gk pakai masker tolong d tertibkan

5697818 27 Jun 2021 11:50:11 Anonim Permintaan Informasi 954 Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan MasyarakatMohon Inrormasi Kapan Bisa Jualan Lagi HALOMASJEKEK maaf  Pak Joko mengganggu perkenalkan sy slah satu pedagang kaki 5  di wonogiri ..
Mau sharing pak , ini gmn ya pak untuk lapangan pringgondani di tutup .  Sy paham pak akan virus corona dan sy jg sll menerapkan prokes, gimna ya pak dg lapangan pringgondani apa masih lama ya pak dibukanya.. krn situasi ini sungguh sangat sulit pak . Sedangkan pekrjaan kami kebnyakaan jg hanya dr situ blm lagi buat angsuran dan ini kami para pedagang sangat biHalomasjekek maaf  pak joko mengganggu perkenalkan sy slah satu pedagang kaki 5  di wonogiri ..
mau sharing pak , ini gmn ya pak untuk lapangan pringgondani di tutup .  sy paham pak akan virus corona dan sy jg sll menerapkan prokes, gimna ya pak dg lapangan pringgondani apa masih lama ya pak dibukanya.. krn situasi ini sungguh sangat sulit pak . sedangkan pekrjaan kami kebnyakaan jg hanya dr situ blm lagi buat angsuran dan ini kami para pedagang sangat bi

5713732 5 Jul 2021 18:40:45 Anonim Permintaan Informasi 1675 Jaga Jarak Aman (Social Distancing) Ppkm Darurat Izin lapor tentang ppkm darurat.
PT Nesia pan Pasific alamat ketonggo, Ngadirojo Wonogiri masih beroperasi dengan karyawan 100% masuk. Padahal jumlah karyawannya ribuan.
Memprihatinkannya lagi tidak ada jaga jarak saat istirahat makan siang.
Sumber : karyawan pabrikIzin lapor tentang ppkm darurat.
pt nesia pan pasific alamat ketonggo, ngadirojo wonogiri masih beroperasi dengan karyawan 100% masuk. padahal jumlah karyawannya ribuan.
memprihatinkannya lagi tidak ada jaga jarak saat istirahat makan siang.
sumber : karyawan pabrik

5726417 11 Jul 2021 08:30:22 Anonim Pengaduan Berkadar Pengawasan 2361 Pelanggaran Social Distancing Pelanggaran ppkm darurat HALOMASJEKEK _tolong segel warung nasi padang di Jatisrono, masih nerima pembeli makan ditempat dan ramai orang makan disana sudah 1 minggu. SatpolPP danpolisi cuma foto2x tapi tidak pernah segel/nutup tempatnya sementara pedagang lainnya patuh PPKM darurat. Saya ada bukti dan saksinya banyak.Halomasjekek _tolong segel warung nasi padang di jatisrono, masih nerima pembeli makan ditempat dan ramai orang makan disana sudah 1 minggu. satpolpp danpolisi cuma foto2x tapi tidak pernah segel/nutup tempatnya sementara pedagang lainnya patuh ppkm darurat. saya ada bukti dan saksinya banyak.

5835042 23 Sep 2021 09:10:18 Anonim Aspirasi 954 Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan MasyarakatMohon segera diperbolehkan hajatan dan kesenian kecilHALOMASJEKEK kami masyarakat menungu kejutan senyum pak joko sutopo yang membuat masyarakat berhati lega, tegaskan beranimu seperti yang lain pak joko buka hajatan dan kesenian kecil. Tunjuk kan wibawamu kpada kmiHalomasjekek kami masyarakat menungu kejutan senyum pak joko sutopo yang membuat masyarakat berhati lega, tegaskan beranimu seperti yang lain pak joko buka hajatan dan kesenian kecil. tunjuk kan wibawamu kpada kmi

5839615 25 Sep 2021 23:00:09 Anonim Pengaduan Berkadar Pengawasan 954 Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan MasyarakatODGJ membahayakan warga sekitar HALOMASJEKEK saya mau melapor terkait adanya ODGJ atas nama TRI, ngamuk dan membahayakan keluarga serta masyarakat di dukuh ngelaban, desa sidorejo, kec jatisrono mohon untuk segera ditindak lanjuti.Halomasjekek saya mau melapor terkait adanya odgj atas nama tri, ngamuk dan membahayakan keluarga serta masyarakat di dukuh ngelaban, desa sidorejo, kec jatisrono mohon untuk segera ditindak lanjuti.

5839986 26 Sep 2021 10:40:05 Anonim Permintaan Informasi 954 Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan MasyarakatMohon Informasi terkait hajatan HALOMASJEKEK tolong berikan kelongaran untuk masyarakat purwantoro tentang hajatan. Jangan tebang pilih yang menimbulkan kekacauan antar warga.misal slogohimo jatisrono bisa hajat knapa purwantoro tidak sampaikan pada pak camat pak jangan terlalu mengekang,kasih kami nafas, kami pndukung mu pak ,sehat selalu pak joko...Halomasjekek tolong berikan kelongaran untuk masyarakat purwantoro tentang hajatan. jangan tebang pilih yang menimbulkan kekacauan antar warga.misal slogohimo jatisrono bisa hajat knapa purwantoro tidak sampaikan pada pak camat pak jangan terlalu mengekang,kasih kami nafas, kami pndukung mu pak ,sehat selalu pak joko...

5855968 9 Oct 2021 08:10:04 Anonim Pengaduan Berkadar Pengawasan 2361 Pelanggaran Social Distancing Penertiban Protokol Kesehatan HALOMASJEKEK Sugeng Enjing pak ngapunten ganggu tolong D daerah Sidoharjo/Ndarjo,Jatisrono,Slogohimo,Purwantoro diadakan razia masker,banyak yang dah hajatan tpi pelanggar Protokol Kesehatan buanyak bngt pak tolong D tertibkan dengan tegas
Maturnuwun pakHalomasjekek sugeng enjing pak ngapunten ganggu tolong d daerah sidoharjo/ndarjo,jatisrono,slogohimo,purwantoro diadakan razia masker,banyak yang dah hajatan tpi pelanggar protokol kesehatan buanyak bngt pak tolong d tertibkan dengan tegas
maturnuwun pak

5875583 28 Oct 2021 08:00:06 Anonim Pengaduan Berkadar Pengawasan 950 Ketertiban Umum Mohon perhatian dengan ODGJ di jalan JatisronoHALOMASJEKEK saya warga jatisrono, mohon pemkab perhatian dengan orang gila yg berkeliaran di jalan. Itu tanggung jawab dinas apa?Halomasjekek saya warga jatisrono, mohon pemkab perhatian dengan orang gila yg berkeliaran di jalan. itu tanggung jawab dinas apa?
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#corona #ekonomi Anonim SMS Pemerintah Kabupaten WonogiriTri Margono 16 Mar 2021 14:27:55 2 Jun 2021 13 Jun 2021 12 Mar 2021 16 Mar 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri125463 Ditutup oleh Sistem

#hajatan Anonim SMS Pemerintah Kabupaten WonogiriTri Margono 2 Jun 2021 10:11:39 2 Jun 2021 13 Jun 2021 2 Jun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri125463 Ditutup oleh Sistem

#pkl Anonim|Rahasia SMS Pemerintah Kabupaten WonogiriTri Margono 2 Jun 2021 10:13:31 2 Jun 2021 13 Jun 2021 2 Jun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri125463 Ditutup oleh Sistem

#protokol kesehatan Anonim|Rahasia SMS Pemerintah Kabupaten WonogiriTri Margono 21 Jun 2021 12:06:28 21 Jun 2021 2 Jul 2021 21 Jun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri125463 Ditutup oleh Sistem

#pkl Anonim SMS Pemerintah Kabupaten WonogiriTri Margono 28 Jun 2021 08:45:57 28 Jun 2021 9 Jul 2021 28 Jun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri125463 Ditutup oleh Sistem

ppkmdarurat Anonim|Rahasia Website Pemerintah Kabupaten WonogiriTri Margono 15 Jul 2021 09:18:28 15 Jul 2021 8 Oct 2021 6 Jul 2021 15 Jul 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri125463 Ditutup oleh Sistem

#ppkmdarurat Anonim|Rahasia SMS Pemerintah Kabupaten WonogiriTri Margono 15 Jul 2021 09:21:55 15 Jul 2021 26 Jul 2021 15 Jul 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri125463 Ditutup oleh Sistem

Halomasjekek kami masyarakat menungu kejutan senyum pak joko sutopo yang membuat masyarakat berhati lega, tegaskan beranimu seperti yang lain pak joko buka hajatan dan kesenian kecil. tunjuk kan wibawamu kpada kmiAnonim SMS Pemerintah Kabupaten WonogiriTri Margono 27 Sep 2021 07:51:23 27 Sep 2021 8 Oct 2021 27 Sep 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri125463 Ditutup oleh Sistem

Halomasjekek saya mau melapor terkait adanya odgj atas nama tri, ngamuk dan membahayakan keluarga serta masyarakat di dukuh ngelaban, desa sidorejo, kec jatisrono mohon untuk segera ditindak lanjuti.Anonim|Rahasia SMS Pemerintah Kabupaten WonogiriTri Margono 27 Sep 2021 07:49:21 27 Sep 2021 8 Oct 2021 27 Sep 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri125463 Ditutup oleh Sistem

Halomasjekek tolong berikan kelongaran untuk masyarakat purwantoro tentang hajatan. jangan tebang pilih yang menimbulkan kekacauan antar warga.misal slogohimo jatisrono bisa hajat knapa purwantoro tidak sampaikan pada pak camat pak jangan terlalu mengekang,kasih kami nafas, kami pndukung mu pak ,sehat selalu pak joko...Anonim|Rahasia SMS Pemerintah Kabupaten WonogiriTri Margono 27 Sep 2021 07:48:00 27 Sep 2021 8 Oct 2021 27 Sep 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri125463 Ditutup oleh Sistem

Halomasjekek sugeng enjing pak ngapunten ganggu tolong d daerah sidoharjo/ndarjo,jatisrono,slogohimo,purwantoro diadakan razia masker,banyak yang dah hajatan tpi pelanggar protokol kesehatan buanyak bngt pak tolong d tertibkan dengan tegas
maturnuwun pakAnonim SMS Pemerintah Kabupaten WonogiriTri Margono 11 Oct 2021 08:04:42 11 Oct 2021 22 Oct 2021 11 Oct 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri125463 Ditutup oleh Sistem

Halomasjekek saya warga jatisrono, mohon pemkab perhatian dengan orang gila yg berkeliaran di jalan. itu tanggung jawab dinas apa?Anonim SMS Pemerintah Kabupaten WonogiriTri Margono 29 Oct 2021 23:45:20 1 Nov 2021 29 Oct 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri125463 Ditindaklanjuti oleh Instansi
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Selesai Jawa Tengah Wonogiri Yth. Pelapor, 

Terima kasih atas laporan Anda. Alun-alun sudah di buka sesuai Surat Edaran Bupati Wonogiri Nomor 443.2 / 825 Tentang Pemberlakuan Pelonggaran Kegiatan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonogiri, sebagaimana surat edaran terlampir.

Selesai Jawa Tengah Wonogiri BATUWARNOBatuwarno Yth. Pelapor, 

Terima kasih atas laporan Anda. Penyelenggaraan Hajatan harus sesuai Surat Edaran Bupati Wonogiri Nomor 443.2 / 826 Tentang Pelonggaran Penyelenggaraan Hajatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonogiri, sebagaiman surat edaran terlampir.

Selesai Jawa Tengah Wonogiri Yth. Pelapor, 

Terima kasih atas laporan Anda. Akan di kaji bersama dengan instansi terkait, terima kasih sarannya.

Selesai Jawa Tengah Wonogiri JATISRONO Yth. Pelapor, 

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

Selesai Jawa Tengah Wonogiri WONOGIRI Yth. Pelapor, 

Terima kasih atas laporan Anda. 
Saat ini wonogiri masih zona merah covid 19. Sehingga harus ditutup.

Selesai Jawa Tengah Wonogiri NGADIROJO Yth. Pelapor, 

Terimakasih atas informasinya. Pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sudah kami laksanakan pembinaan dan pengawasan, selanjutnya akan kami pantau.

Selesai Jawa Tengah Wonogiri JATISRONO Yth. Pelapor, 

Terimakasih atas informasinya. Pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sudah kami laksanakan pembinaan dan pengawasan, selanjutnya akan kami pantau.Gugus tugas penangan covid kecamatan Jatisrono yg terdiri dari pengelola pasar, puskesmas, Polsek, Koramil dan kecamatan sudah memberikan edukasi, teguran lisan, dan juga bantuan masker pada penjual nasi Padang pada hari Jumat  tanggal 9 Juli 2021.. Penjual juga berjanji untuk tidak menerima makan ditempat.. dan kami akan selalu memantau. Apabila yang bersangkutan tidak patuh akan kami lakukan tindakan tegas berupa teguran tertulis yang lebih keras dan apabila tidak di indahkan lagi akan dilakukan penyegelan

Selesai Jawa Tengah Wonogiri Perlu diketahui bahwa meskipun situasi pandemi semakin membaik, tetapi Kabupten Wonogiri masih pada skala Level 3. Kondisi tersebut masih memerlukan kewaspadaan dan kesabaran kita bersama. Untuk itu sesuai ketententuan masih dilarang menyelenggarakan acara resepsi dan atau sejenisnya baik di rumah atau di tempat lain.

Selesai Jawa Tengah Wonogiri JATISRONO Terima kasih informasinya, segera akan kami tindak lanjuti dengan istansi terkait.

Selesai Jawa Tengah Wonogiri PURWANTORO Perlu diketahui bahwa meskipun situasi pandemi semakin membaik, tetapi Kabupten Wonogiri masih pada skala Level 3. Kondisi tersebut masih memerlukan kewaspadaan dan kesabaran kita bersama. Untuk itu sesuai ketententuan masih dilarang menyelenggarakan acara resepsi dan atau sejenisnya baik di rumah atau di tempat lain.

Selesai Jawa Tengah Wonogiri Terima kasih informasi dan kepedulian terhadap Prokes Covid-19. Segera akan kami koordinasikan untuk ditindaklanjuti.

Proses Jawa Tengah Wonogiri JATISRONO Terima kasih informasinya, akan kami koordinasikan dan tindak lanjuti.
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Yth. Pelapor, 

Terima kasih atas laporan Anda. Alun-alun sudah di buka sesuai Surat Edaran Bupati Wonogiri Nomor 443.2 / 825 Tentang Pemberlakuan Pelonggaran Kegiatan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonogiri, sebagaimana surat edaran terlampir.

Yth. Pelapor, 

Terima kasih atas laporan Anda. Penyelenggaraan Hajatan harus sesuai Surat Edaran Bupati Wonogiri Nomor 443.2 / 826 Tentang Pelonggaran Penyelenggaraan Hajatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonogiri, sebagaiman surat edaran terlampir.

Yth. Pelapor, 

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

Gugus tugas penangan covid kecamatan Jatisrono yg terdiri dari pengelola pasar, puskesmas, Polsek, Koramil dan kecamatan sudah memberikan edukasi, teguran lisan, dan juga bantuan masker pada penjual nasi Padang pada hari Jumat  tanggal 9 Juli 2021.. Penjual juga berjanji untuk tidak menerima makan ditempat.. dan kami akan selalu memantau. Apabila yang bersangkutan tidak patuh akan kami lakukan tindakan tegas berupa teguran tertulis yang lebih keras dan apabila tidak di indahkan lagi akan dilakukan penyegelan

Perlu diketahui bahwa meskipun situasi pandemi semakin membaik, tetapi Kabupten Wonogiri masih pada skala Level 3. Kondisi tersebut masih memerlukan kewaspadaan dan kesabaran kita bersama. Untuk itu sesuai ketententuan masih dilarang menyelenggarakan acara resepsi dan atau sejenisnya baik di rumah atau di tempat lain.

Perlu diketahui bahwa meskipun situasi pandemi semakin membaik, tetapi Kabupten Wonogiri masih pada skala Level 3. Kondisi tersebut masih memerlukan kewaspadaan dan kesabaran kita bersama. Untuk itu sesuai ketententuan masih dilarang menyelenggarakan acara resepsi dan atau sejenisnya baik di rumah atau di tempat lain.
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Gugus tugas penangan covid kecamatan Jatisrono yg terdiri dari pengelola pasar, puskesmas, Polsek, Koramil dan kecamatan sudah memberikan edukasi, teguran lisan, dan juga bantuan masker pada penjual nasi Padang pada hari Jumat  tanggal 9 Juli 2021.. Penjual juga berjanji untuk tidak menerima makan ditempat.. dan kami akan selalu memantau. Apabila yang bersangkutan tidak patuh akan kami lakukan tindakan tegas berupa teguran tertulis yang lebih keras dan apabila tidak di indahkan lagi akan dilakukan penyegelan
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