
 
  

MATUR BUPATI PURBALINGGA
REKAP LAPORAN ADUAN MASYARAKAT PURBALINGGA

OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ) Kabupaten Purbalingga
Status Laporan : SEMUA LAPORAN

NO TGL LAPORAN LAPORAN TANGGAPAN TGL TANGGAPAN

1 Kamis, 04 Okt 18 11:01:26 permisi admin. saya mau menyampaikan
keluhan saya. hari ini kamis 4 okt 2018.
saya ingin membuat surat pindah dan
saya sudah lengkap surat pemohon dri
desa . tp saya datang ke kecamatan tp di
tolak dengan alasan. Yg biasa membuat
surat pindah sedang sakit jd mohon maaf
hari ini tidak bisa membuat karena orang
yg kusus membuat surat pindah sdang
sakit. dan pertanyaan saya. apakah orang
di kecamatan ini yg membuat surat pindah
itu khusus 1 orang saja. mohon
pencerahanya. lokasi kecamatan
kaligondang purbalingga

Yth. Plt Bupati Purbalingga
menanggapi pengaduan
masyarakat kecamatan
kaligondang, mohon maaf kami
melaporkan sebagai berikut = yang
bersangkutan syarat-syarat
permohonan surat pindah setelah
dicek oleh bagian pelayanan
ternyata belum lengkap antara lain
: belum punya KK dan belum ada
pengantar dari desa setempat.
sehingga petugas kami
mempersilakan pulang untuk
melengkapi berkas
persyaratannya. kami mohon maaf
yang sebesar-besarnya dan
terimakasih atas saran-sarannya.
asalamialaikum wr wb. saya mau
menyampaikan terimakasih ug
sebesar besarnya karena
kekuranhan tahuan saya. iya
memang benar bahwa
petugas/pelayanan pembuat surat
pindah sedang sakitt jd kemarin
gak bisa berangkat.. alhamdulilah
hri ini sudah sembuh dan sangat
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baik pelayanannya. saya
mengucapkan terimakasih untuk
seluruh pegawai/pejabat yg ada di
kec kaligondang terimakasih
banyak. dan saya mohon maaf jika
ada kesalahan entah itu dari kata
kata yg kurang bagus untuk di lihat
dan di rasa. maff juga kalau saya
gak bisa totokromo jd terkesan
kasar.. tidak ada kata lain selain
saya sangat berterimakasih untuk
semuanya dan saya minta maaf
untuk semuanya yg sedang
melihat komentar saya. mohon di
maklumi atas kurangtahuan saya.
ahir kata wasalamualaikum wr wb.
teriimakasihh bpk ibu sekalian.
semoga kita sll mndapat
kesehatan.dan di mudahkan sgala
urusan dunia dan ahirat aminn
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