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5943008 27 Jan 2022 03:18:54 Peter Pengaduan Berkadar 
Pengawasan

Penerangan Jalan Lampu Penerangan 
Jalan Umum

Lampu Penerangan 
Jalan di Jl. 
Mulawarman, Salebba 
Gg. Akustik 2, ada satu 
Titik  lampu tidak 
menyala

Lampu penerangan 
jalan di jl. mulawarman, 
salebba gg. akustik 2, 
ada satu titik  lampu 
tidak menyala

Anonim|Rahasia Website Pemerintah Kota 
Bontang

Periode Masuk (2022-01-01) - (2022-10-01)

Pengelola
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Nama Instansi Pemerintah Kota Bontang
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5952186 7 Feb 2022 05:51:50 Chitra Rizky Pengaduan Berkadar 
Pengawasan

Infrastruktur Jalan Jalan Bontang Lestari tolong kepada pemkot 
bontang untuk jalanan 
arah ke kantor walikota, 
gabungan dinas dan 
kantor DPRD segera di 
perbaiki...untuk pemakai 
kendaraan operasional 
dinas setempat mungkin 
tidak khawatir dengan 
kondisi jalan yang 
sudah terlalu parah 
menurut saya yang 
menggunakan 
kendaraan pribadi, 
karena tdk perlu mikir 
biaya perawatan 
kendaraan yang sudah 
pasti akan mengalami 
kerusakan sedikit atau 
banyak yang 
diakibatkan jalan rusak. 
harapan saya semoga 
pemerintah mengambil 
tindakan cepat tanpa 
alasan yang seperti 
mengulur waktu 
menunggu jalanan lebih 
hancur.
semoga keluhan saya 
ini segera ditanggapi.

Tolong kepada pemkot 
bontang untuk jalanan 
arah ke kantor walikota, 
gabungan dinas dan 
kantor dprd segera di 
perbaiki...untuk 
pemakai kendaraan 
operasional dinas 
setempat mungkin tidak 
khawatir dengan 
kondisi jalan yang 
sudah terlalu parah 
menurut saya yang 
menggunakan 
kendaraan pribadi, 
karena tdk perlu mikir 
biaya perawatan 
kendaraan yang sudah 
pasti akan mengalami 
kerusakan sedikit atau 
banyak yang 
diakibatkan jalan rusak. 
harapan saya semoga 
pemerintah mengambil 
tindakan cepat tanpa 
alasan yang seperti 
mengulur waktu 
menunggu jalanan lebih 
hancur.
semoga keluhan saya 
ini segera ditanggapi.

Anonim Website Pemerintah Kota 
Bontang

5955346 11 Feb 2022 01:32:41 Caca Aspirasi Topik Lainnya Usulan Judul Buku Kepada Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan Kota Bontang

Assalamu'alaikum. Bisa 
usul kh bapak/ibu untuk 
aplikasi IBontang, 
dapatkah ditambahkan 
karya-karya Tere Liye 
dan Buku 
Pengembangan dirinya 
masih terbatas, terima 
kasih atas 
pertimbangannya.

Kepada dinas 
perpustakaan dan 
kearsipan kota bontang

assalamu'alaikum. bisa 
usul kh bapak/ibu untuk 
aplikasi ibontang, 
dapatkah ditambahkan 
karya-karya tere liye 
dan buku 
pengembangan dirinya 
masih terbatas, terima 
kasih atas 
pertimbangannya.

Anonim Website Pemerintah Kota 
Bontang
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5997542 10 Apr 2022 10:06:46 Taufik Budiawan 
Se

Pengaduan Berkadar 
Pengawasan

Gaji Pekerja Slip Gaji Tidak 
Diberikan Ke 
Pegawai Pt Kmbu 
Bontang

Dear disnaker kota 
bontang,
mohon ditindaklanjuti 
lebih lanjut terkait slip 
gaji yang tidak pernah 
diberikan ke 
pegawai.hal ini 
menyultkan pegawai utk 
mengetahui berapa 
nominal potongan san 
pendapatan 
perbulan.dan juga 
perhitungan lembur 
yang tidak transparan.

Dear disnaker kota 
bontang kalimantan 
timur,
mohon ditindaklanjuti 
lebih lanjut terkait slip 
gaji yang tidak pernah 
diberikan ke pegawai pt 
kaltim multi boga 
utama.hal ini 
menyultkan pegawai 
utk mengetahui berapa 
nominal potongan san 
pendapatan 
perbulan.dan juga 
perhitungan lembur 
yang tidak transparan.

Anonim Website Pemerintah Kota 
Bontang

6008002 25 Apr 2022 20:28:53 Uzumaki Naruto Pengaduan Berkadar 
Pengawasan

Lainnya terkait Hak 
Pekerja

Masalah Thr 
Karyawan

Coba pak ditelusuri 
masalah pembangunan 
proyek pabrik PT. KAN 
yang ada di Bontang 
Kalimantan Timur 
karena banyak 
karyawan yang kerja 
tidak mendapatkan 
haknya karena dia 
karyawan subkontraktor

Coba pak ditelusuri 
masalah pembangunan 
proyek pabrik pt. kan 
yang ada di bontang 
kalimantan timur 
karena banyak 
karyawan yang kerja 
tidak mendapatkan 
haknya karena dia 
karyawan subkontraktor

Rahasia Android Pemerintah Kota 
Bontang

6020261 20 May 2022 13:00:57 Gindo Situmorang Pengaduan Berkadar 
Pengawasan

Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil

Foto Ktp Foto ktp tidak terdaftar 
online

Foto ktp tidak terdaftar 
online

Rahasia Website Pemerintah Kota 
Bontang

6039133 21 Jun 2022 15:24:13 Widyastuti Pengaduan Berkadar 
Pengawasan

Bantuan Sosial Gagal prakerja Nik sy tertulis bahwa 
saya anggota tni polri 
makanya saya gagal 7 
kali program prakerja. 
Pdhl sy hanya ibu 
rumah tangga biasa. 
Bukan anggota polri 
atau tni. Mohon di cek 
apakah ada kesalahan 
input data

Nik sy tertulis bahwa 
saya anggota tni polri 
makanya saya gagal 7 
kali program prakerja. 
Pdhl sy hanya ibu 
rumah tangga biasa. 
Bukan anggota polri 
atau tni. Mohon di cek 
apakah ada kesalahan 
input data

Anonim Website Pemerintah Kota 
Bontang
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6039134 21 Jun 2022 15:24:46 Widyastuti Pengaduan Berkadar 
Pengawasan

Bantuan Sosial Gagal Prakerja Nik sy tertulis bahwa 
saya anggota tni polri 
makanya saya gagal 7 
kali program prakerja. 
Pdhl sy hanya ibu 
rumah tangga biasa. 
Bukan anggota polri 
atau tni. Mohon di cek 
apakah ada kesalahan 
input data

Nik sy tertulis bahwa 
saya anggota tni polri 
makanya saya gagal 7 
kali program prakerja. 
pdhl sy hanya ibu 
rumah tangga biasa. 
bukan anggota polri 
atau tni. mohon di cek 
apakah ada kesalahan 
input data

Anonim Website Pemerintah Kota 
Bontang

6111336 11 Sep 2022 10:04:31 Rahman Permintaan Informasi Bantuan Sosial Bantuan Sosial Bbm Mohon informasi nya 
mengenai bantuan 
BBM. Apakah 
pengambilannya bisa 
diwakilkan oleh orang 
tuanya. Karena yang 
bersangkutan tidak di 
Bontang dan juga sudah 
pecah kartu keluarga

Mohon informasi nya 
mengenai bantuan 
bbm. apakah 
pengambilannya bisa 
diwakilkan oleh orang 
tuanya. karena yang 
bersangkutan tidak di 
bontang dan juga 
sudah pecah kartu 
keluarga

Anonim Website Dinas Sosial dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kota 
Bontang

Page 4



Laporan Masuk

6120218 17 Sep 2022 16:34:43 Festival 
Poerawijaya

Pengaduan Berkadar 
Pengawasan

Lainnya terkait 
Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang

Pembongkaran Polisi 
Tidur / Speed Trap

Selamat Sore.
Polisi Tidur / Speed 
Trap yang telah di 
bangun Dinas PU. Tidak 
Berfungsi sebagaimana 
mestinya.
di buat untuk 
mengurangi kecepatan, 
akan tetapi membuat 
kendaraan melaju. 
sehingga 
rumah/bangunan sekitar 
menjadi korban seperti 
retak pada tembok.jika 
tidak di tindak lanjuti. 
bisa mengakibatkan 
bangunan 
roboh.terutama 
kendaraan bermuatan 
berat. seperti BIS 
SEKOLAH, FUSO, 
MOBIL BOX dll.

Pengaduan ini sudah di 
ketahui oleh ketua RT 
kel.Bontang Utara.

demikian, terimakasih.
mohon di tindak lanjuti.

Selamat sore.
polisi tidur / speed trap 
yang telah di bangun 
dinas pu. tidak 
berfungsi sebagaimana 
mestinya.
di buat untuk 
mengurangi kecepatan, 
akan tetapi membuat 
kendaraan melaju. 
sehingga 
rumah/bangunan 
sekitar menjadi korban 
seperti retak pada 
tembok.jika tidak di 
tindak lanjuti. bisa 
mengakibatkan 
bangunan 
roboh.terutama 
kendaraan bermuatan 
berat. seperti bis 
sekolah, fuso, mobil 
box dll.

pengaduan ini sudah di 
ketahui oleh ketua rt 
kel.bontang utara.

demikian, terimakasih.
mohon di tindak lanjuti.

Anonim Website Pemerintah Kota 
Bontang
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6121065 18 Sep 2022 20:07:57 Andrian 
Mochamad 
Wiyantoro

Aspirasi Lainnya terkait 
Pariwisata

Inovasi Pembentukan 
Desa Edu Wisata - 
Kampung Inggris - Di 
Wilayah Kota 
Bontang Untuk 
Peningkatan Kualitas 
Pendidikan Dan 
Perekonomian 
Masyarakat Secara 
Masif Dan Signifikan

Assalamualaikum 
warahmatullahi 
wabarakatuh

Perkenalkan saya, 
Andrian Mochamad 
Wiyantoro, S.T, CEO 
lembaga pendidikan 
bahasa inggris yang 
berlokasi di kampung 
inggris Kec. Pare, Kab. 
Kediri, Prov. Jawa 
Timur, Ingin 
mengajukan sebuah 
program inovasi yaitu 
Inisiasi pembentukan 
Desa Edu Wisata 
Kampung Inggris untuk 
meningkatkan 
perekonomian dan 
kualitas sumber daya 
manusia secara masif 
dan signifikan.

Adapun manfaat riil 
yang bisa dirasakan 
apabila Kampung 
Inggris yang termaksud 
dapat dibentuk yaitu :
1. Meningkatnya 
kualitas sdm, terutama 
pelajar dalam 
penguasaan bahasa 

Assalamualaikum 
warahmatullahi 
wabarakatuh

perkenalkan saya, 
andrian mochamad 
wiyantoro, s.t, ceo 
lembaga pendidikan 
bahasa inggris yang 
berlokasi di kampung 
inggris kec. pare, kab. 
kediri, prov. jawa timur, 
ingin mengajukan 
sebuah program 
inovasi yaitu inisiasi 
pembentukan desa edu 
wisata kampung inggris 
untuk meningkatkan 
perekonomian dan 
kualitas sumber daya 
manusia secara masif 
dan signifikan.

adapun manfaat riil 
yang bisa dirasakan 
apabila kampung 
inggris yang termaksud 
dapat dibentuk yaitu :
1. meningkatnya 
kualitas sdm, terutama 
pelajar dalam 
penguasaan bahasa 
asing

Rahasia Website Pemerintah Kota 
Bontang
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Status Laporan

Ditutup oleh 
Sistem
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Ditutup oleh 
Sistem

Ditutup oleh 
Sistem
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Ditutup oleh 
Sistem

Ditutup oleh 
Sistem

Ditindaklanjuti 
oleh Instansi

Diarsipkan oleh 
Admin
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Ditutup oleh 
Sistem

Ditutup oleh 
Sistem
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Terverifikasi
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Ditanggapi oleh 
Pelapor
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