
1.  Biso Manfaat 26-02-2017 12:44  
 
assalamualaikum pak Ganjar, di Jl.KH. Baidhowi / jl.kajar Lasem 
Rembang, terjadi longsor tebing sungai yg diatasnya berdiri bangunan 
musholla Al Aziz dn Paud Al Fadhil, jika tdk segera di tangani 
kemungkinan akan longsor lg dn itu sangat berbahaya bagi warga dn 
banguna diatasnya, nyuwun Tulung pak Gub biar segera di tindak 
lanjuti pihak pemerintah..matur nuwun 
 
Jawab:  
Terima kasih infonya , ini sedang kita koordinasikan dengan Pemerintah 
Kabupaten Rembang untuk rencana tindak lanjutnya. Tahap sekarang 
baru dilakukan kajian mendalam terkait dengan tindakan yang 
mengarah pada perbaikan talud/tebing 
 

2. muhammad sutrisno 24-02-2017 00:37  
 

pak dikampung saya dukuh sidomulyo RW 01 kelurahan pasirsari kota 
pekalongan.warga kami memang semuanya menempati tanah PT 
KAI,dan itu kami lakukan karena kami belum bisa memiliki uang untuk 
membeli tanah yang bersertifikat.Tapi maksut saya begini pak,selama 
ini di RW kami setiap hari terkena banjir rob pak,bahkan sudah banyak 
rumah warga yang rusak,setiap kali kami melaporkan kepada ketua RW 
, kata pak RW tempat kami memang tidak dapat jatah bantuan rehab 
rumah kalau istilah dikampung kami bedah rumah dari pemerintah 
dengan alasan karena kami menempati tanah PT KAI.melalui layanan 
ini kami mohon kepada bapak agar ada pencerahan kepada kami 
mengapa seakan pemerintah memandang sebelah mata kepada 
kami.Sebelumnya kami mohon maaf pak apabila ada kata-kata kami 
ataupun tulisan kami yang kurang sopan. matur nuwun pak 

Jawab : 

Pak M.Sutrisno sudah menyadari kalau tidak dibenarkan menempati 
tanah yang bukan miliknya. Untuk itu Pak M. Sutrisno harap bersabar 
karena Pemkot Pekalongan akan mencarikan solusi yang terbaik terkait 
dengan relokasi. Hasil koordinasi dengan Pemerintah  Kota Pekalongan 
bahwa Panjang Baru dan Panjang Rejo menjadi lokasi yang menurut 
rencana akan diusulkan ke Pusat sebagai hunian baru yang 
diperuntukkan bagi warga yang menempati tanah ilegal sebagai calon 
penghuninya. terima kasih 

 

3.  Seto Prasetiyo 14-02-2017 10:29  

Bapak Gubernur Yth. Saya mau menanyakan apakah ada tarif/biaya 

untuk pengajuan permohonan rekomendasi pemberian hak tanggungan 

hak milik atas rumah di perum perumnas semarang. Terima Kasih 

 

 



Jawab: 

Apabila HM Berasal dari peningkatan status tanah perum perumnas 

maka tidak memerlukan rekomendasi dari pemegang hak tas tanah 

perum perumnas untuk pengajuan hak tanggungan, shg tdk 

memerlukan biaya guna penerbitan rekomendasi dg catatan apabila 

tanah perum perumnas tersebut berstatus HGB. 

 

4.  Kala Maya 08-03-2017 12:36 

Pak gubernur hususnya di desa bonjoklor kec. Bonorowo. Kab. 

Kebumen. Di di desa bonjoklor dari bulan september 2016- desember 

2016,tercatat ada 24 warga yg mndapatkan bantuan dana bedah 

rumah snilai 10jt rp, bantuan tlaj masuk ke masing/dpt bantuan, 

namun dri pemerintah desa stempat ada pemotongan sebesar 2jt..dan 

7jt, ug 7jt katanya berupa material, namun dri pihak pihak penyuplai 

material tdk membrikan kami nota rincian sama sekali,yanh 

memungkinkan korupsi harga. Dan akhirnya uang yg di terima hanya 

1jt rupiyah. Dan bnyak mereka kesulitan mengalokasikan material 

tesebut, dan ada juga sebagian deri warga yg sudah mendapatkan sk 

bantuan tersebut, namun akhirnya hilang tanpa jejak alias tdk jadi 

mendapatkan bantuan tersebut.dan 2 tahun yg lalu pemerintah desa 

stempat menaikan pajak tanah sebersar 50%. Mohon di tindak 

lanjuti,krn warga kami tdk ada yg berani melapor, krn ada yg di ancam 

jika melPor atau rewel, tidk akan di layani tentang layan publik. Trima 

kasih 

Jawab : 

RTLH yang di Desa Bonjoklor Kecamatan Bonorowo Kabupaten 

Kebumen merupakan Program/kegiatan yang dianggarkan melalui 

APBD Kabupaten Kebumen  TA. 2016. Untuk persoalan yang sedang 

dialami sudah kita koordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten 

Kebumen untuk proses tindak lanjutnya. Monggo sama-sama dipantau 

yaa... 

5. Wahyu Anggoro 24-03-2017 07:15 

Mohon informasinya pak,bulan mei 2015 saya mendaftarkan Letter C 

diubah ke sertifikat di kantor BPN karanganyar dan pengukuran 3 hari 

setelah pendaftaran.berapa lamakah selesainya proses pembuatan 

tersebut pak? 

 

Jawab : 



Setelah dikoordinasikan dengan Kanwil BPN Bahwa Letter C secara 

Yuridis terbukti sebagai hak milik adat yang lahir sebelum tahun 1960 

maka di BPN di proses melalui konversi dan atau pengakuan hak, yang 

mana prosesnya melalui pendaftaran pengukuran dengan SOP 

Maksimal 18 hari setelah berkas lengkap dan PNPB dibayar terus 

dilanjutkan dengan pendaftaran hak juga ada PNPB harus dibayar lunas 

dulu baru diumumkan selama 60 hari, dilanjutkan penerbitan SK hak 

batas Maksimal total tidak termasuk pengukuran 90 hari.atau bisa 

dilihat di PERKA BPN no. 1 tahun 2010. apabila ada kendala silahkan 

tanyakan kepada BPN Kabupaten setempat. 

 

6 Kuscaiko Kisam 02-04-2017 21:58 

lapor..!!salam hormat admin laporgub, saya mau tanya program 

presiden yg katanya mulai th 2017 pembuatan sertifikat tanah TANPA 

BIAYA, Apa benar adanya ??? 

Jawab: 

Koordinasi dg BPN bahwa itu adalah Program Prona adalah gratis 
namun ada Kewajiban lain Peserta Prona yang harus dipenuhi yaitu 
meliputi : 
a. Biaya-Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan 

Pajak Penghasilan dan Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(PPh) sesuai ketentuan yang berlaku; 

b. Materai sesuai dengan kebutuhan; 
c. Pembuatan dan Pemasangan Patok tanda batas; 
d. Pembuatan surat tanah (bagi yang belum ada) 
e. Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak; 
f. Dan lain-lain (biaya fotocopy, pemberkasan dll). 

 

7. MUSTAGFIRIN 02-04-2017 08:42 

Pak Gubernur yang terhormat saya melaporkan program bantuan untuk 

RTLH di desa Kedungmalang kecamatan Kedung kabupaten Jepara 

yang banyak salah sasaran. Banyak rumah yang sduah bagus namun 

mendapatkan program ini justru rumah yang layak mendapatkan tidak 

mendapatkan. Mohon ada verifikasi lapangan. Agar program tidak salah 

sasaran. Terima kasih atas bantuannya 

Jawab : 

Terima kasih infonya..perlu diinformasikan bahwa, apabila rumah tsb 
tdk masuk kriteria penerima bansos RTLH maka tdk akan mendapatkan 
bantuan tsb dan diusulkan utk ke calon penerima manfaat yg lebih 
berhak dg catatan tetap masuk dlm Pemutakhiran Basis Data Terpadu 
2015 (PBDT). 



Setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Jepara, 
pengajuan Tahun 2018 sedang dalam proses usulan melalui musdes 
untuk diverifikasi dan divalidasi penentuan nama2 calon Penerima 
Manfaat. Silahkan dipantau prosesnya.. 

 

 

8. MUSTAGFIRIN 02-04-2017 08:42 

Selamat mlm Pak Gub,yg trhormat.lapor pak diwilayah kami tepatnya 

kec.Pabelan kab Semarang lagi heboh perekrutan anggota 

PRONAMADU yg dijanjikan kpd tiap anggota akan mndapat honor 

diatas UMK,kalo menjadi anggotanya.yg kami mau tanyakan apakah 

program tersebut benar adanya atau cuma modus belaka,Trimakasih 

pak gub smoga aduan kami direspon. 

 

Jawab : 

Dari Kesbangpol  Prov.Jateng dijelaskan bahwa pronamadu itu murni 

Yayasan dan bukan program pemerintah. Pronamadu belum 

memberitahukan keberadaannya kepada Kesbang Pol Provinsi dan Kab/ 

Kota. Monggo dipantau bersama-sama. Apabila ada yang mencurigakan 

laporkan pada yang berwenang. 

 

9. Nur Khamim 04-04-2017 14:05 

pak ganjar mau tanya tentang yayasan prona madu itu modus penipun 

atau gmn pak? trus itu udah legal atau ilegal pak? mohon penjelasanya 

dari bapak... 

Jawab:  

Dari Kesbangpol  Prov.Jateng dijelaskan bahwa pronamadu itu murni 

Yayasan dan bukan program pemerintah. Pronamadu belum 

memberitahukan keberadaannya kepada Kesbang Pol Provinsi dan Kab/ 

Kota. Monggo dipantau bersama-sama. Apabila ada yang mencurigakan 

laporkan pada yang berwenang. 

 

10. 6285713545xxx 04-04-2017 21:04 

Kpd bpk ganjar, slmt mlm pak saya mau mengadukan masalah progran 

rtlh didesa kedung malang kec kedung kab jepara, rtlh adalah 

kependekan dari RUMAH TIDAK LAYAK HUNI tapi mengapa didesa saya 

yg dpt bantuan adalah rumah dng keramik dari dpn sampai dapur 

blkng, trm ksh atas responnya. 

Jawab : 



Terima kasih infonya..perlu diinformasikan bahwa, apabila rumah tsb 
tdk masuk kriteria penerima bansos RTLH maka tdk akan mendapatkan 
bantuan tsb dan diusulkan utk ke calon penerima manfaat yg lebih 
berhak dg catatan tetap masuk dlm Pemutakhiran Basis Data Terpadu 
2015 (PBDT). Setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten 
Jepara, pengajuan Tahun 2018 sedang dalam proses usulan melalui 
musdes untuk diverifikasi dan divalidasi penentuan nama2 calon 
Penerima Manfaat. Silahkan dipantau prosesnya.. 

 

10. Prasita rahmawati 04-04-2017 21:19 

Pak ganjar ditempat saya tepatnya di daerah sembungharjo genuk 

semarang ini ada orang yg sedang merekrut anggota untuk program 

sosial masyarakat pronamadu yg menjanjikan gaji umr jakarta dengan 

perekrutan yg begitu mudahnya. Setahu saya cek di internet lembaga 

tersebut adalah ilegal dan menyasar pada masyarakat menengah 

kebawah. Apakah benar itu lembaga legal atau ilegal. Bagaimana 

menyikapinya takutnya para tetangga jadi korban penipuan pak. 

Jawab: 

Dari Kesbangpol  Prov.Jateng dijelaskan bahwa pronamadu itu murni 

Yayasan dan bukan program pemerintah. Pronamadu belum 

memberitahukan keberadaannya kepada Kesbang Pol Provinsi dan Kab/ 

Kota. Monggo dipantau bersama-sama. Apabila ada yang mencurigakan 

laporkan pada yang berwenang. 
 

11. +85256012xxx 05-04-2017 10:44 

Lokasi di jln.ciputat rt 14 rw 05 Desa widarapayung kulon 

Kecamatan.binangun Kabupaten.cilacap .kronologinya kami 4 warga 

membeli tanah tersebut semenjak.sktr 30 th yg lalu dan kami punya 

sertifikat dan sppt asli.setiap thn kami byr pajak.tiba tiba d thn 2005 

ada surat dari pengadilan cilacap.setelh kami datang ternyata ada 

orang yg mengaku sudah membeli tanah tersebut.sidang berlanjut 

hingga sekarng. 

Jawab: 

Mengingat permasalahan tanah tersebut sudah di ranah pengadilan 

maka penyelesaiannya menunggu keputusan pengadialan. monggo 

dipantau dan diikuti. 

12. +6285743526171 08-04-2017 12:59 

Saya Tugimin warga desa Gumiwang Banjarnegara. Maaf pak 

Gubernur. Istri saya mau melimpahkan hak atas tanah kepada anak 

kami. Sebetulnya di kenakan biaya berapa ? Soalnya pak sekdes minta 

biaya Rp 600 rb 



Jawab : 

Agar dikoordinasikan dengan pak sekdes terkait dasar hukum 

melakukan pungutan, sebab untuk melakukan pungutan harus ada 

dasar hukumnya berupa peraturan desa 

13.  08112711990 09-04-2017 15:27 

Assallamuallaikum pak gubernur. Saya warga di perumahan grand 

greenwood semarang. Sebelum nya kami tidak tahu bila daerah blok 

belakang grand greenwood tanah nya labil dan saat ini Jalan rumah kami 

longsor di area jl taman verbena blok b1 no 5. 6. 7. 8. Kami warga bingung 

harus mengadu kemana lagi. Kita sudah mengadu di pengembang pt lintas 

sentosa investama selaku pengembang perumahan grand greenwood 

semarang. Akan tetapi pihak pengembang janji dan janji saja untuk menalut 

atau paku bumi yg area jalan longsor tersebut. Dan saat ini mereka hanya 

menguruk dengan tanah padas serta dibronjongi dengan bambu. Klau 

dibronjongi dengan bambu kan tanah nya tetap tidak kuat dan akan longsor 

lagi. Dan pengembang tidak melakukan penalutan paku bumi yg longsor 

jalan depan rumah kami. Dan pengembang melakukan kegiatan perluasan 

perumahan area belakang yg tanah kosong. Pak ganjar minta tlong bila 

tanah labil dibuat perluasan perumahan kenapa diijinkan ya pak perijinan 

nya. Kami sebelum nya tidak tahu bila yg rumah kami beli adalah tanah labil 

dan saat ini sudah terjadi longsor jalan depan kami. Kami takut bila semakin 

lama rumah kami kegerong longsor dan rumah kami takut ny ambles pak. 

Mohon bantuan nya pak tuk menindaklanjuti agar pengembang nya 

bertanggung jawab sepenuhnya dan segera untuk ditalut paku bumi dan 

jalan nya dipaving kembali. Bila pengembang tidak bertanggung jawab 

mohon ijin nya untuk dicabut atau disegel. Matur suwun pak ganjar 

Jawab : 

saudara sudah betul menyampaikan komplain ke pengembang terkait 

dengan persoalan yang Saudara alami, dan dari hasil koordinasi 

dengan Pemerintah Kota Semarang, pengembang perumahan akan 

dipanggil untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. semoga 

cepat terselesaikan 

14. 6285641057xxx 11-04-2017 18:59 

 Lap kami salah satu adik ny theresia sri rahayu pemilik tanah shgb di 

purwoyoso yg kena proyek tol smg batang dan dari appraisel bpn 

disimpulkan tnh kami overlap dgn milik oerip sutopo yg bersertipokat 

hak pakai, dan anehnya tnh sy tiba2 dishare atas nilai appraiselnya 

pdhal obyak dan lokaai berbeda, ini bagaimana mohon solusi terbaik 

dari bpk, pengurus bpn kota semarang oleh bp bowo, p gub sy mohon 

terbaiknya piye ken sertipikat berbeda SHGB dan Hak Pakai, shgb an 

theresia sri rahayu dan hak pakai oerip sutopo trim|Sender 

628564105xxxx 



Hasil sharing ibu theresia sri rahayu hanya 45 dari nilai appraisel, yg 

seharusnya 100 krn dasar penilaian tanah tsb diatas tanah ibu theresia 

sri rahayu, sedang bagian oerip sutopo 55 krn lbh luas, shg atas dasar 

tsb kami merasa kurang puas meski kami berharap segera cair krn 

proyek sdh berjalan, p gubernur tlng mhn ditinjau ulang u penilaian yg 

menjadi hak ibu theresia sri rahayu tks 

Jawab: 

Dalam Proses pengadaan Tanah ada mekanisme musyawarah besarnya 

ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Aprraisal, dalam 

hal tidak terjadi kesepakatan besaran ganti kerugian pihak yang 

berhak(pemohon) dapat menagjukan keberatan ke Pengadilan Negeri 

(PN) 

15. +6287810940336  13-04-2017 11:29 

AS.PA GUB.DI DESA Q DS.KREMAN WARUREJA TEGAL ADA PROGRAM 

PRONA.SARTIFIKAT TANAH YG KTNYA GRATIS.TAPI KENAPA PEMOHO 

D KENAKAN BIYAYA 800RB OLEH APARAT DESA.ALASAN NYA BUAT 

BIKIN AKTE.UNTUK PERSARATAN BKN SARTIFIKAT.MINTA IZIN PA 

GUB.TLNG D TINDAK.MAKSIH. WRWB 

Jawab : 

Program sertifikasi tanah/ Program Prona adalah merupakan program 

nasional, untuk pensertifikatan tanah tersebut gratis, namun ada 

biaya2 lain yang dibebebankan kepada pemohon sertifikat tsb, yaitu 

untuk biaya materai, biaya patok, biaya BPHTB dll.silahkan 

menghubungi BPN setempat. 

16. +6285878496506   09-04-2017 10:09 

Asalamuallaikum pak gubernur,saya mau tanya ke pak gubernur  

tentang balik nama tanah dari orang tuwa ke anak2 nya rtu ada biaya 

nya tidak 

Jawab : 

untuk balik nama tentu ada biaya yang dibebankan, tapi untuk jelasnya 

silahkan dapat menghubungi BPN setempat. 

 

17. M. Mathori Munawar 13-04-2017 19:39 

PAK Gubernur Yth, RUSUNAWA proyek pemprov. di kel. Kuripan kodya 

Pekalongan ternyata laku juga. Belum lama diresmikan sekaramg 

tinggal 2 unit yg tersisa. Itupun di lantai yg paling atas. Hanya sayang, 

belum ada jembatan yg mendekatkan dgn pasar hewan yg baru. Dlm 



rangka perbaikan perumahan warga apakah tdk ingin menambah lagi 1 

komplek utk cadangan ? Terutama di wil. kab. Pekalongan yg sangat 

membutuhkan krn banjir rob sepanjang thn ? Atas perhatiannya terima 

kasih. 

Jawab : 

Segala masukan Saudara sudah Kami koordinasikan dengan Pemerintah 

Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan, coba nanti saudara 

usulkan juga melalui Musyawarah Desa. 

18. +6281212897xxx 15-04-2017 09:15 

Selamat pagi pak,saya hariyanto mau nanya soal bikin surtifikat 

tanah,saya sudah beli sebidang tanah 1 tahun yg lalu dengan luas 

350m2 ,saya suda menerima setruk tagihan pajak 2017,tapi saya tanya 

apa petugas setempat blm ada surtifikatnya,mohon penjelasanya, 

terimakasih. 

 

Jawab:  

Perlu Sdr Haryanto Ketahui Bukti Pembayaran Pajak bukan merupakan 

bukti kepemilikan hak atas tanah oleh karena itu coba dikonsultasikan 

ke kantor Pertanahan Setempat (BPN) terkait dengan ajuan 

permohonan pendaftaran tanah/pensertifikatan tanah. 

19. +62895363882497  18-04-2017 21:49  

Yth. Bpk Gubernur Jateng. Sy tatang warga Kab.Cilacap Kec. Wanareja 

Ds. Malabar. Sy mau tanya, brp biaya yg resmi pembuatan sertifikat 

tanah. Didaerah sdang ada pembuatan sertifikat tanah masal. Tp 

biayanya sangat mahal yaitu 600rb. Mhn penjelasan dr bpk. Trimakasih 

Jawab: 

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemda Kab Cilacap memang 

benar Desa Malabar tahun 2017 ini menjadi lokasi PTSL dengan target 

260 bidang.  

Perlu Anda ketahui bahwa mekanisme pembuatan sertipikat di Kec 

Wanareja Kab Cilacap  sudah melalui rembug warga yg ditanda tangani 

peserta PTSL  sesuai dg Edaran Gubernur/Bupati dg biaya Rp 500.000.- 

dan sampai saat ini pungutan pd peserta sertipikasi belum dilakukan. 

Apabila Anda sebagai peserta PTSL silahkan minta penjelasan teknis 

nya kepada Kepala Desa  atau ke Kantor Pertanahan setempat 

 



20. tatang  085287417960  18-04-2017 22:03  

Yth. Bpk gubernur jateng. Sy mau tanya, brp biaya pembuatan 

sertifikat tanah yg resmi. Didaerah sy tapatnya di kab. Cilacap kec. 

Wanareja ds. Malabar, sedang ada pembuatan sertifikat tanah yg 

katanya masal, tp biayanya mahal sekali. Yaitu 600rb. Mhn penjelasan 

dr bpk. Gubernur. Trimakasih 

Jawab: 

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemda Kab Cilacap memang 

benar Desa Malabar tahun 2017 ini menjadi lokasi PTSL dengan target 

260 bidang.  

Perlu Anda ketahui bahwa mekanisme pembuatan sertipikat di Kec 

Wanareja Kab Cilacap  sudah melalui rembug warga yg ditanda tangani 

peserta PTSL  sesuai dg Edaran Gubernur/Bupati dg biaya Rp 500.000.- 

dan sampai saat ini pungutan pd peserta sertipikasi belum dilakukan. 

Apabila Anda sebagai peserta PTSL silahkan minta penjelasan teknis 

nya kepada Kepala Desa  atau ke Kantor Pertanahan setempat 

 

21. +6281803918402      19-04-2017 08:39  

Asslmlkum..wr.. wb.. selamat pgi p.gan jar..mhon maaf,klo sy sdh 

mngganggu krja bp..sy cm mo sdi kit curhat.ipar sy membuat srt 

sertifikat tanah, sdh 2thn ko ga jdi2 y,ap proses penerbitan srt srtifikat 

bth wkt brthun-tahun pak?blz..mz.yuz di pemalang 

Jawab: 

Terkait laporan Saudara, dari koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi 

Jawa Tengah bahwa Saudara telah dihubungi lewat telepon sebanyak 4 

(empat) kali namun tidak ada jawaban, Saudara juga tidak 

mencantumkan nomor berkas permohonan, sehingga tidak dapat 

dilakukan pengecekan tentang posisi berkas, selain itu tidak ada 

kejelasan subyek pemohon sertipikat dan obyek (letak tanah) yang 

disertipikatkan. Maturnuwun. 

 

 



 

22. +6285325051005     20-04-2017 10:35 

Selamat siang pak mau lapor pak ini tentang sertifikat pembebasan 

lahan bandara Karimunjawa, dr thn 1999 sertifikat saya kok belum jadi 

pak dan sertifikat yg pecahan milik bandara sudah jadi, keluarga sudah 

mengurus kesana kemari namun tidak ada kejelasan pak mohon 

bantuannya pak terima kasih. 

Jawab: 

Menindak lanjuti laporan Saudara terkait masalah sertipikat 

pembebasan lahan bandara Karimunjawa (pemecahan sertipikat 

tanah), telah kita koordinasikan dg Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jepara, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan 

Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah,  dan Kepala 

Bandara Dewadaru. Karena sertipikat masih berproses dipersilahkan 

Saudara menghubungi Kepala Bandara Dewadaru untuk melakukan 

pengurusan sertipikat tanah dimaksud dengan membawa bukti yang 

ada. Semoga cepat terselesaikan 

23  Muchamad rizki raharjo    085325051005  20-04-2017 10:39 

Assalamualaikum selamat siang pak ganjar, ini tentang sertifikat 

pembebasan lahan bandara Karimunjawa yg sejak tahun 1999 pak 

sampe sekarang kami belum menerima pecahan sertifikat nya padahal 

pecahan yg milik bandara sudah jadi, dan kami sudah mengurus 

namun tidak ada kejelasan pak mohon bantuan saya harus mengurus 

kemana, untuk bukti bukti kami ada semua pak. Terimakasih 

Jawab : 



Menindak lanjuti laporan Saudara terkait masalah sertipikat 

pembebasan lahan bandara Karimunjawa (pemecahan sertipikat 

tanah), telah kita koordinasikan dg Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jepara, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan 

Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah,  dan Kepala 

Bandara Dewadaru. Karena sertipikat masih berproses dipersilahkan 

Saudara menghubungi Kepala Bandara Dewadaru untuk melakukan 

pengurusan sertipikat tanah dimaksud dengan membawa bukti yang 

ada. Semoga cepat terselesaikan 

24. +6285727245883     21-04-2017 08:29 

Rongsok milik bpk wakidi di jl margorejo barat rt 2 rw 4 pelabuhan 

tanjung emas pos 4 semarang timur masih sering memotong besi, 

mengelas besi diperkampungan kami pak. Asap pembakaran besi 

sangat mengganggu pernafasan dimohon untuk ditindak lanjuti, karena 

rongsok tsb juga tdk memiliki ijin usaha. Trima kasih 

Jawab: dikembalikan bukan wewenang disperakim 

25. Mbah Medang    mbahmedang@gmail.com   25-04-2017 08:25  

selamat pagi pak..saya warga pemalang maaf mau tanya.kalo 

pembuatan sertifikat tanah itu prosedur yang benar bagaimana dan 

dikenakan biaya berapa? soalnya kalo buat akte saja di minta 1 

jt.apalgi sertifikat pak 

Jawab: 

Silahkan saudara dapat mengunjungi Badan Pertanahan Nasional 

http://www.bpn.go.id/PPID/Prosedur-Permohonan-Informasi  atau di 

http://site.bpn.go.id/o/Layanan-Pertanahan.aspx 

 

25. Mbah Medang    mbahmedang@gmail.com  22-04-2017 07:05 

assalamu alaikum pak..saya mau tanya prosedur pembuatan sertifikat 

tanah itu yang benar itu bagaimana dan dikenakan biaya berapa.? 

matur suwun 

Jawab : 

Silahkan saudara dapat mengunjungi Badan Pertanahan Nasional 

http://www.bpn.go.id/PPID/Prosedur-Permohonan-Informasi  atau di 

http://site.bpn.go.id/o/Layanan-Pertanahan.aspx 

 

 

 

mailto:mbahmedang@gmail.com
http://www.bpn.go.id/PPID/Prosedur-Permohonan-Informasi
mailto:mbahmedang@gmail.com
http://www.bpn.go.id/PPID/Prosedur-Permohonan-Informasi


26.  +6281317942993  21-04-2017 22:09 

Selamat malam bapak gubenur yg dicintai rakyat khusus warga 

jateng,mohon info bapak pembuatan akte tanah disragen,khusus 

sumberlawang,kel.cepoko,ada padat karya pemutihan pembuatan akte 

tanah tp msh mahal harganya yaitu 1jt lbh,mohon ditindak aparat 

desanya 

Jawab: 

dari hasil koordinasi Bagian Pertanahan kabupaten Sragen dan BPN 

Kabupaten bahwa Program Prona tidak mengurusi Akte Tanah, yang 

dibuatkan adalah dari C ke atas nama atau waris bukan peralihan jual 

beli. mungkin yang saudara maksud adalah biaya pajak atau biaya PPH 

atau BPHTB. Lebih konkritnya ditanyakan ke BPN setempat agar lebih 

jelas.suwun. 

27  Mbah Medang    mbahmedang@gmail.com    25-04-2017 08:25 

selamat pagi pak..saya warga pemalang maaf mau tanya.kalo 

pembuatan sertifikat tanah itu prosedur yang benar bagaimana dan 

dikenakan biaya berapa? soalnya kalo buat akte saja di minta 1 

jt.apalgi sertifikat pak 

Jawab: 

waalaikumsalam, terkait permohonan sertifikat saudara dapat  dapat 
mengikuti program sertipikat tanah melalui PRONA / PTSL (Yang 
merupakan program  pemerintah) dan saudara dapat langsung datang 
ke kantor  pertanahan kabupaten setempat untuk menghubungi : 
customer  service) 

untuk  besaran biaya permohonan sertipikat tanah, ada beberapa 
faktor yang dapat  mempengaruhi besaran biaya sertipikat  antara 
lain: 

 1.   Tanah yang saudara mohon sudah bersertipikat atau belum     

 2. Luas tanah, hal akan mempengaruhi  biaya ukur maupun                     
pemeriksaan tanah ( jika tanah belum  bersertipikat)               

3.  Nilai jual  obyek  pajak ( njop) yang terdapat dalam spt  pajak        
bumi  dan bangunan.                 

 4.  Asal usul dan tahun perolehan tanah, hal ini akan   berpengaruh 
pada   pajak BPHTB atau PPH.                                    

5. Blm faktor lain manakala saudara mengurus   menggunakan jasa 
ppat .                                   

                

mailto:mbahmedang@gmail.com


 

 

28.  ani wahyuni        26-04-2017 08:39 

slamat pagi pak Ganjar, pak saya mau minta tolong untuk 

menindaklanjuti salah satu rusun yang ada disalatiga tepatnya di jl. 

cemara 3 rt.6 rw. 9 sidorejolor salatiga. terkait keberadaannya dimana 

penghuni rusun yang sll membuang air kencing (diplastik/dibotol), 

softex, sampah bahkan kotoran manusia sll dilempar kerumah saya 

sejak tahun 2012. saya sudah melapor ke rt, rw kelurahan bahkan ke 

dinas terkait disalatiga tetapi jawaban dari diknas terkait rusun 

tersebut bkn kewenangan dari diknas salatiga krn pembangunan rusun 

tersebut dilakukan oleh provinsi dan belum ada serah terima antara 

pemerintah provinsi ke pemerintah salatiga. ironisnya lagi sekarang wc 

yang ada dirusun tidak berfungsi dan penghuni rusun BAB di kebun 

sebelah rusun. apakah rusun ini dibangun oleh provinsi didiamkan saja 

tanpa ada kejelasan siapa saja yang layak untuk menempati dan siapa 

pengelola rusun tersebut.kami minta tolong untuk permasalahan yang 

kami alami ini dan semoga segera ditindaklanjuti. matur suwun 

Jawab: 

Terima kasih informasinya. Berdasarkan data rusun tahun 2005 - 2015 

tidak ada lokasi rusun di Kota Salatiga dengan alamat tersebut yang 

dibangun Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

tapi tetap kita koordinasikan untuk pengelolaan nya. 

Selanjutnya dari hasil koordinasi dengan Pemda Kota Salatiga, terkait 

dengan persoalan yang sedang Anda alami saat ini  sudah 

ditindaklanjuti Instansi terkait bersama RT setempat yaitu Ketua RT 03 

RW 06 untuk dapat memperhatikan kebersihan lingkungan dan 

bersosialisasi dg warga sekitar lingkungan. 

29. ani wahyuni           26-04-2017 08:39 

slamat pagi pak Ganjar, pak saya mau minta tolong untuk 

menindaklanjuti salah satu rusun yang ada disalatiga tepatnya di jl. 

cemara 3 rt.6 rw. 9 sidorejolor salatiga. terkait keberadaannya dimana 

penghuni rusun yang sll membuang air kencing (diplastik/dibotol), 

softex, sampah bahkan kotoran manusia sll dilempar kerumah saya 

sejak tahun 2012. saya sudah melapor ke rt, rw kelurahan bahkan ke 

dinas terkait disalatiga tetapi jawaban dari diknas terkait rusun 

tersebut bkn kewenangan dari diknas salatiga krn pembangunan rusun 

tersebut dilakukan oleh provinsi dan belum ada serah terima antara 

pemerintah provinsi ke pemerintah salatiga. ironisnya lagi sekarang wc 

yang ada dirusun tidak berfungsi dan penghuni rusun BAB di kebun 



sebelah rusun. apakah rusun ini dibangun oleh provinsi didiamkan saja 

tanpa ada kejelasan siapa saja yang layak untuk menempati dan siapa 

pengelola rusun tersebut.kami minta tolong untuk permasalahan yang 

kami alami ini dan semoga segera ditindaklanjuti. matur suwun 

Jawab: 

Terima kasih informasinya. Berdasarkan data rusun tahun 2005 - 2015 

tidak ada lokasi rusun di Kota Salatiga dengan alamat tersebut yang 

dibangun Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

tapi tetap kita koordinasikan untuk pengelolaan nya. 

Selanjutnya dari hasil koordinasi dengan Pemda Kota Salatiga, terkait 

dengan persoalan yang sedang Anda alami saat ini  sudah 

ditindaklanjuti Instansi terkait bersama RT setempat yaitu Ketua RT 03 

RW 06 untuk dapat memperhatikan kebersihan lingkungan dan 

bersosialisasi dg warga sekitar lingkungan. 

30. +628122645291     27-04-2017 09:54 

Mohon tindak lanjut permohonan sertifikat pengganti HM 215 desa 

cepoko kec. Sumberlawang sragen. Berkas no 036928/2016, tgl 14 juli 

2016. Terima kasih. (pemohon akhmad Syakur) 

Jawab: 

Saudara Akhmad Syakur berdasarkan Hasil Koordinasi dg Kanwil BPN 

Prov.Jateng, bahwa permohonan tersebut baru selesai ukurnya dan 

sudah selesai peta bidangnya, sekarang baru proses pengumuman 

sertifikat hilangnya.silahkan dipantau dan aktif menanyakan ke BPN 

setempat. 

31. +60132165374    27-04-2017 10:14 

Asslmmulaikm pak..kulo sbgian saking rakyate bpk..asma kulo sofia 

tkw wtn mlaysid sking ds wonodadi kec plantungan kae kendal.klo bde 

yuwn infmasi bilih dmel sertifikat enggal niku logistikipn pten sb putro 

klo mtu logistikipn 3 at 4 jt lbih npo leres pak 

Jawab: 

Terima kasih atas informasi yang saudara berikan, terkait besaran 

biaya permohonan sertipikat tanah, ada beberapa faktor yang dapat  

mempengaruhi besaran biaya sertipikat  antara lain:  

1. Tanah yang saudara mohon sudah bersertipikat atau belum                           

2.  Luas tanah, hal akan mempengaruhi  biaya ukur maupun  

pemeriksaan tanah ( jika tanah belum bersertipikat)                 



3.  Nilai jual  obyek  pajak ( njop) yang terdapat dalam spt pajak bumi    

dan bangunan.                  

4. Asal usul dan tahun perolehan tanah, hal ini akan berpengaruh pada 

    pajak BPHTB atau PPH.                                     

5. Blm faktor lain manakala saudara mengurus menggunakan jasa  
    ppat .                                    

Untuk itu disarankan Saudara mengurus sendiri  atau saudara dapat 

mengikuti program sertipikat tanah melalui PRONA / PTSL (Yang 

merupakan program  pemerintah). Demikian informasi yang dapat 

kami berikan atau saudara dapat langsung datang ke kantor  

pertanahan kabupaten kendal hub : customer  service). 

32.  +6283844197081  27-04-2017 11:49 

ASS WR WB SUGENG SIANG PAK GUB KAWULA SLAMET BADE 

TANGLEG MASALAH PERUMAHAN MURAH P JOKOWI NOPO TENG 

PURBALINGGA WONTEN .PRIPUN CARA NE DAFTAR KAWULA 52 TH . 

DERENG GADAH BUMI P GUB MOHON PENJELASAN MATUR NUWUN 

SANGET 

Jawab: 

Hasil koordinasi dengan Pemda Kab Purbalingga, terdapat perumahan 

sederhana bersubsidi dari Pemerintah yang ditujukan kepada 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yakni KPR BTN "Taman 

Edelweiss" di Desa Jetis Kec Kemangkon Type 36/72 dan KPR BTN 

"Green Kanaya" di Desa Karangpule Kec Padamara Type 34/72.  

Adapun proses kepemilikan nya dapat menggunakan fasilitas KPR BTN. 

Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Kantor BTN setempat. 

 

33. +6283251048772  27-04-2017 12:39 

Bapak..saya minta tlg ..di kelurahan jerukan .kecamatan 

juwangi.kabupaten boyolali kemarin ada sertifikat prona itu gratis..tp 

ternyata di daerah saya suruh mbayar 500rb per sertifikat tlg bapak 

untuk di tindak lanjuti..swn bapak.Pak..di kelurahan jerukan kec 

juwangi kab boyolali kemarin ada sertifikat prona yg seharusnya gratis 

..lha ini suruh bayar 500rb per sertifikat tlg pak ini di tindak lanjuti 

Jawab : 

Perlu saudara ketahui Program sertifikasi tanah/ Program Prona adalah 

merupakan program nasional, untuk pensertifikatan tanah tersebut 

gratis, namun ada biaya2 lain yang dibebebankan kepada pemohon 



sertifikat tsb, yaitu untuk biaya materai, biaya patok, biaya BPHTB 

dll.silahkan menghubungi BPN setempat. 

34. +6285286809930  28-04-2017 09:04 

Assalammualaikum pak saya mau melaporkan masalah Dana P2KP. 

yang di kucurkan tahun 2010.sampai sekaran ini tidak jelas dana 

tersebut keberadaanya.kalau tidak salah pengurusanya itu dulu. di 

ketuai :Bpk.BANDI. Bendahara:Ibu.NARNI. Kepala Desa:Bpk.PARYOTO. 

BPD: Bpk.SUJIMAN. Dana yang di kelola Sebesar SERATUS LIMA BELAS 

JUTA RUPIAH. saya selaku warga Desa JATEN, Kecamatan KLEGO, 

Kabopaten, BOYOLALI. Mohon Dengan Sangat Untuk Meluruskan 

Masalah ini. Saya ucapkan banyak trimakasih atas bantuan dan 

kebijaksanaanya.hormat saya Sutiman. 

Jawab: 

BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) P2KP (Program Pengentasan 
Kemiskinan di Perkotaan) di 13 Desa Wilayah Kecamatan Klego 
Kabupaten Boyolali mulai tahun 2006 s/d 2007 termasuk didalamnya 
adalah DESA JATEN dengan nama BKM WARGA MANDIRI. Intervensi 
keberlanjutan program P2KP di wilayah Kec. Klego adalah PAKET-P2KP 
(Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu) tahun 2007 s/d 2009 
yng didapat melalui KOMPESISI 74 Desa di 5 Kecamatan (Boyolali, 
Teras, Banyudono, Klego, Ngemplak, Sawit) wilayah dampingan P2KP 
akan tetapi Desa Jaten TIDAK MENDAPATKAN PAKET-P2KP. Kecamatan 
Klego termasuk didalamnya Desa Jaten mulai Tahun 2008 sudah tidak 
menjadi dampingan P2KP karena masuk didalam wilayah dampingan 
PPK (Program Pengembangan Kecamatan)/PNPM Mandiri Perdesaan 
Untuk alih kelola dari P2KP ke PPK telah diserahkan kepada Pihak Kec. 
Melalui PJOK Kec. waktu itu, sehingga segala bentuk rekomendasi baik 
pencairan maupun kegiatan diketahui/disetujui PJOK. 
 
1. Bapak Paryoto menjabat sebagai Kepala Desa Jaten mulai Tahun 

2012  sehingga Tahun 2010 masih di jabat Kepala Desa sebelumnya 
2. Setelah Kec. Klego tidak menjadi dampingan P2KP pengelolaan dana 

yang masih berlangsung adalah dana perguliran (Ekonomi) karena 
dana Lingkungan/infrastruktur dan Sosial sudah selesai dan di LPJ 
kan, dan untuk kegiatan infrastruktur juga sudah melalui mekanisme 
sertifikasi 

3. Alokasi dana perguliran/ekonomi sebesar Rp. 117.620.000,- berdasar 
informasi dari bapak paryoto selaku kepala desa tidak semuanya 
bergulir di masyarakat akan tetapi sebagian masih di dalam rekening 
BKM hingga sekarang. 

4. Alokasi dana perguliran yang bergulir di masyarakat memang 
mengalami kemacetan, hal ini terjadi dikarenakan adanya kekurang 
harmonisan antara BKM dan pemerintah desa dalam hal ini kepala 
desa pada waktu itu (sebelum bapak paryono), sehingga kemacetan 
ini kurang mendapat perhatian serius hingga saat ini   



5. Alokasi dana perguliran yang tidak digulirkan masih berada di dalam 
rekening BKM sampai saat ini 

 
35. sultan hasanudin 27-04-2017 16:57 

asalamualaikum. mau tanya pak. untuk syarat pemecahan sertifikat 

tanah gimana ya. dan biayanya berapa saja 

Jawab: 

Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah: 
1.Persyaratan Permohonan Pemisahan Sertifikat Tanah: 
Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Kantor Pertanahan, Kepala 
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang dapat dilimpahkan 
Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuknya. Dengan 
demikian maka permohonan ditujukan kepada Kantor Pertanahan, 
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan dilampiri 
dengan beberapa dokumen berikut ini (Lampiran IX Peraturan 
No.6/2008): 
1.Fotokopi identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir 
oleh pejabat yang berwenang; 
2.Sertipikat hak atas tanah; 
3.Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan 
penggunaan tanah; 
4.Ijin tertulis dari pemegang hak tanggungan apabila tanah tersebut 
dibebankan hak tanggungan; 
5.Surat kuasa apabila permohonan pemecahan tidak dilakukan oleh 
sipemilik hak atas tanah tersebut; dan 
6.Sertipikat Hak Atas Tanah asli, khusus bagi pengembang, harus juga 
menyertakan Site Plan kawasan pembangunan perumahannya. Silahkan 
hubung bpnsetempat atau link……….. 
 

36 +6283251048772   28-04-2017 09:09 

Pak saya mau lapor..di kel.jerukan kec.juwangi kab boyolali..kemarin 

ada program sertifikat gratis tp kenapa kok suruh bayar 500 rb per 

sertifikat. Tlg di tindak lanjuti pak. 

Jawab: 

utk program PRONA, seluruh biaya yg hrs dibayarkan ke BPN spt biaya 

ukur, biaya panitia A & biaya pendaftaran memang GRATIS krn sdh 

dibayarkan oleh Pemerintah Pusat lewat DIPA Prona, akan tetapi warga 

pemohon tetap dikenakan biaya pra pensertipikatan (diluar tanggungan 

PRONA) spt pemasangan patok, pembelian materai, penyiapan berkas2 

spt Akta PPAT, BPHTB, PPH Final dan lain2 yg berkaitan dgn keperluan 

pemberkasannya. Besarannya relatif bergantung dr nilai NJOP, luasan 

lahan & jenisjumlah patok yg digunakan. selalu mintakan bukti/kwitansi 

pembayarannya & dan mohon diurus sendiri jangan melalui calo. 



37  +6283844197081   28-04-2017 09:39 

ASS WR WB SUGENG SIANG PAK GUB KAWULA SLAMET BADE 

TANGLEG MASALAH PERUMAHAN MURAH P JOKOWI NOPO TENG 

PURBALINGGA WONTEN .PRIPUN CARA NE DAFTAR KAWULA 52 TH . 

DERENG GADAH BUMI P GUB MOHON PENJELASAN MATUR NUWUN 

SANGET 

Jawab : 

Hasil koordinasi dengan Pemda Kab Purbalingga, terdapat perumahan 

sederhana bersubsidi dari Pemerintah yang ditujukan kepada 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yakni KPR BTN "Taman 

Edelweiss" di Desa Jetis Kec Kemangkon Type 36/72 dan KPR BTN 

"Green Kanaya" di Desa Karangpule Kec Padamara Type 34/72.  

Adapun proses kepemilikan nya dapat menggunakan fasilitas KPR BTN. 

Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Kantor BTN setempat. 

38. 6282313671700   28-04-2017 12:39  

Assalamu alaikum.wr.wb pak saya rowi harwin dari kali bening banjar 

negara.saya bkin,sertifikat tanah.luas 9 meter pesegi kok biayanya 4 

juta.gmn pak bener ap gak?moho N konfirmasinya.terima kasih. 

Jawab: 

Terima kasih atas informasi yang saudara berikan, terkait besaran 

biaya permohonan sertipikat tanah, ada beberapa faktor yang dapat  

mempengaruhi besaran biaya sertipikat  antara lain:  

1. Tanah yang saudara mohon sudah bersertipikat atau belum                       

2.  Luas tanah, hal akan mempengaruhi  biaya ukur maupun  

pemeriksaan tanah ( jika tanah belum bersertipikat)                 

3.  Nilai jual  obyek  pajak ( njop) yang terdapat dalam spt pajak bumi    

dan bangunan.                  

4. Asal usul dan tahun perolehan tanah, hal ini akan berpengaruh pada 

    pajak BPHTB atau PPH.                                     

5. Blm faktor lain manakala saudara mengurus menggunakan jasa  

    ppat .                                    

Untuk itu disarankan Saudara mengurus sendiri  atau saudara dapat 

mengikuti program sertipikat tanah melalui PRONA / PTSL (Yang 

merupakan program  pemerintah). Demikian informasi yang dapat kami 

berikan atau saudara dapat langsung datang ke kantor  pertanahan 

kabupaten banjarnegara hub : customer  service) 

 

39. +6281914564828   29-04-2017 08:04 



Ass.sugeng ejang pak gajar niki kulo di suwonni tulong kaleh tiyang 

sampon sepoh usiyanipo.80 th kiyambake gadah tanah garapan 

suratnya.C DESA tapi blm sama sekali juwal lah niki kok woten seng 

ngakoni pak jeh..pripon solusine pak jeh? 

Jawab: 

Kepada Saudara bisa melaporkan kejadian tersebut ke Kantor 

Pertanahan setempat di bagian Sengketa Konflik Pertanahan. 

Maturnuwun. 

40 +6285290906274  03-05-2017 07:44 

Assalamualaikum,pak ganjar nuwun sewu,program pemerintah th 2017 

sertifikasi tanah gratis,tp kenapa saya dimintai uang pendaftaran 200rb 

oleh oknum perangkat desa?kalo ini uang pendaftaran brarti masih ada 

uang pembayaran lagi dong setelah ini,mohon solusiny pak 

Jawab: 

utk program PRONA, seluruh biaya yg hrs dibayarkan ke BPN spt biaya 

ukur, biaya panitia A & biaya pendaftaran memang GRATIS krn sdh 

dibayarkan oleh Pemerintah Pusat lewat DIPA Prona, akan tetapi warga 

pemohon tetap dikenakan biaya pra pensertipikatan (diluar tanggungan 

PRONA) spt pemasangan patok, pembelian materai, penyiapan berkas2 

spt Akta PPAT, BPHTB, PPH Final dan lain2 yg berkaitan dgn keperluan 

pemberkasannya. Besarannya relatif bergantung dr nilai NJOP, luasan 

lahan & jenisjumlah patok yg digunakan. selalu mintakan bukti/kwitansi 

pembayarannya & dan mohon diurus sendiri jangan melalui calo. 

41  +628112812987  27-04-2017 11:15 

Selamat siang, saya mau tanya terkait persyaratan untuk balik nama 

surat tanah di daerah magelang. Saya sudah ke kelurahan, dan 

menurut petugas kelurahan untuk balik nama hrs menggunakan ktp 

penduduk jawa tengah. Kebetulan saya tinggal di bandung dan ktp 

saya bandung... Mohon minta solusinya. Terimakasih 

Jawab: 

Hasil koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah perlu 

Saudara ketahui, bahwa Saudara boleh menggunakan KTP yg tidak 

berdomisili di Jawa Tengah untuk peralihan tanah Non Pertanian, untuk 

tanah Pertanian harus menggunakan KTP sesuai domisili karena 

terkena aturan absente. Oleh karena itu peralihan hak non pertanian 

pada prinsipnya menggunakan KTP Nasional (tidak menurut domisili). 

Untuk detailnya silahkan hubungi Kantor BPN setempat. 

42  Mbah Medang 04-05-2017 19:20  



selamat malam pak..maaf pertanyaan saya tanggal 25-04-17.ko lama 

banget jawabnya ya? tentang berapa biaya pembuatan sertifikat 

tanah.terima kasih 

Jawab: 

Silahkan saudara dapat mengunjungi Badan Pertanahan Nasional 

http://www.bpn.go.id/PPID/Prosedur-Permohonan-Informasi  atau di 

http://site.bpn.go.id/o/Layanan-Pertanahan.aspx 

43. +6289668042826 08-05-2017 14:14 

pak maaf sbelumnya, pak tolong bantu kami rakyat kecil yang 

rumahnya tiap hujan slalu kebanjiran karna dengan jalan tinggian 

jalan,bisa di cek pak, miris pak 

Jawab: 

Mohon bisa diperjelas alamat dan loksinya, maturnuwun 

44. mbahmedang@gmail.com  09-05-2017 09:41 

selamat pagi pak...maaf saya mau tanya apa di kecamatan ulujami 

/kabupaten pemalang ada program.Prona/sptl,? matur suwun 

Jawab: 

Ulujami ikut dalam Program PTSL, Silahkan saudara dapat 

mengunjungi Badan Pertanahan Nasional 

http://www.bpn.go.id/PPID/Prosedur-Permohonan-Informasi  atau di 

http://site.bpn.go.id/o/Layanan-Pertanahan.aspx 

45 +6281226424250   10-05-2017 09:59 

Assalamualaikum pak Ganjar...badhe tangklet....damel sertifikat lewat 

PRONA niku bayar nopo boten? 

Jawab: 

Perlu saudara ketahui Program sertifikasi tanah/ Program Prona adalah 

merupakan program nasional, untuk pensertifikatan tanah tersebut 

gratis, namun ada biaya2 lain yang dibebebankan kepada pemohon 

sertifikat tsb, yaitu untuk biaya materai, biaya patok, biaya BPHTB 

dll.silahkan menghubungi BPN setempat. 

46.  zaki mubarok  081390177360  10-05-2017 13:36 

kami mewakili dari warga desa jatirejo, desa wonorejo, di kelurahan 

karangboyo, wrga desa sarirejo di kelurahan ngelo kecamatan cepu 

kabupaten blora. kami ingin menyampaikan beberapa hal mengenai 

sertifikasi tanah untuk masyarakat. kami sebenarnya sudah menunggu 

bertahun-tahun atas tindak lanjut hak kepemilikan tanah yang sampai 

http://www.bpn.go.id/PPID/Prosedur-Permohonan-Informasi
mailto:mbahmedang@gmail.com
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sekarang masih belum ter-realisasi. serifikat tanah masih belum 

ditangan kami. padahal dokumen-dokumen yang mendukung sudah 

cukup kuat, mulai dari 1947 smp sekarang, mulai dari penyerahan 

lahan perum perhutani ke pemda, dsb... dan satu hal lagi pak... kami 

sebenarnya juga sdh bosan berulang kali jika ada pemlihan wakil 

rakyat ataupun kepala daerah selalu hal ini dijadikan bahan politik, 

berjanji kesana kemari bahwa tanah kami mendapatkan sertifikat. 

sampai dengan kepala daerah yg sekarang pun sertifikat tersebut 

masih belum kami terima. kami sudah gerah, sudah bosan, surat sdh 

lengkap, sudah ada dukungan dari DPR, dan sesuai informasi sertfikat 

sudah ada tapi belum juga diberikan.. takutnya ini akan dijadikan 

bahan politik lagi.. karena dlm waktu dekat akan ada pilkada di tempat 

kami... mungkin hanya itu pak yang bisa kami sampaikan. berikut kami 

lampirkan dokumen-dokumennya.. mohon maaf hanya dokumen surat 

yang bisa kami sampaikan karena untuk data warga terlalu banyak dan 

ini dokumennya di wakili dr desa sarirejo. mohon kiranya bapak bisa 

membantu, dan berharap kami bisa segera mendapatkan hak sertifikat 

tanah tersebut. karena kami juga sudah lelah dengan janji pak... 

mohon untuk bisa segera direalisasikan. terima kasih atas 

perhatiannya. 

Jawab : 

Persoalan tanah Perhutani Pemalang dengan Tanah Pemkab Blora 

adalah merupakan ruislag, perhutani minta tanah pengganti dan uang 

di atas tanah tegakkan tersebut, karena tegakkan tanah nilainya 

terlalu besar maka Pemkab tidak mampu, sedangkan perhutani terlalu 

cepat menyerahkan Aset/Tanah tersebut kepada Pemkab Kab Blora 

dan diatas tanah tersebut sudah dihuni oleh warga padahal proses 

yang dilakukan belum selesai. 

Penyelesaiannya perlu diteliti dan ditelaah lebih lanjut terkait dengan 

penyerahan  tanah dari Perhutani ke Pemkab Blora.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47.  +6281548188435 10-05-2017 17:49 

Assallamualaikum...sebelumnya mohon maaf.saya warga tegal tolong 

warga desa cibunar kedung banteng Rt:02.Rw:01.kecamatan bala 

pulang.kab tegal.tolong di surve perlu sekali bantuanya REHAB 

RUMAH.IBU SUYEM.Wassalam.. ttd masyarakat desa.mkh. 

Jawab: 

Setelah dilakukan asesmen oleh temen-temen Pemda Kabupaten 

Tegal, memang data RTLH bu Suyem tidak masuk dalam PBDT 2015, 

sehingga tidak masuk dalam program bantuan RTLH melalui APBD 

Namun demikian akan diupayakan untuk mendapatkan bantuan RTLH. 

Untuk itu silahkan Saudara usulkan ke pak Bupati melalui Desa 

setempat. 

48.   bambanghari39@gmail.com 11-05-2017 22:26 

pak gubernur yg terhormat, masalah sertifikat PRONA,masyarakat 

mengucapkan terima kasih cuma kena biaya 600rb,tapi masyarakat 

terkejut di kala dapat berita sertifikat sudah jadi,mau ambil masih ada 

persyaratan harus membayar pajak / dikenakan uang 3,5jt per 

bidang,ini gimana pak gubernur masak program pak jokowi 

penyertifikatan gratis cuma dalam teori aja 

Jawab: 

mohon bisa diperjelas di daerah mana? atas nama?, Desa?. Kec?. 

Kabupaten?  Ada beberapa Hal yg Terkait adanya pelaksanaan PTSL 

atau dikenal dengan  sertipikasi prona adapun sertipikasi tsb dibiayai 

oleh APBN, namun ada biaya yg menjadi kewajiban peserta prona, 

antara lain : a. menyelesaikan BPHTB dan PPh sesuai ketentuan yg 

berlaku; b.materai sesuai dg kebutuhan; c.pembuatan dan 

pemasangan patok tanda batas; d.pembuatan  surat tanah (bagi yg 

belum ada); e.kelengkapan berkas yg berkaitan dg alas hak; f.dan 

lain-lain (biaya fotocopi, pemberkasan, dll)  

49.    0816402621   12-05-2017 01:40 

Assalamualaikum Yth. Pak Gub apakah saat membeli rumah, kita 

diwajibkan membayarkan sejumlah uang ke balaidesa? ketika saya 

ingin mengurus surat ke balaidesa, saya tidak dilayani dg baik, saya 

harus membayar terlebih dahulu sejumlah uang ke pihak balaidesa. 

pihak balaidesa tidak menyebutkan nilainya, namun ada warga yang 

menyarankan ke saya untuk membayar uang senilai 1jt rupiah 
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kebalaidesa. Apakah ini pungli atau resmi? terimakasih. lokasi: 

coprayan, buaran pekalongan, jawa tengah. 

Jawab: 

Terkait dengan masalah tersebut silahkan saudara untuk berkoordinasi 

atau melaporkan hal tersebut dengan bagian tata pemerintahan 

Kabupaten Pekalongan.terima kasih. 

50.  +6283842838778 12-05-2017 06:54 

Pak Gub?Saya Mau Nanya Kapan Jadinya Sertifikat Daerah Kalidukuh 

Sidokumpul 04 Patean Kendal,mohon Di Bls Matornuwon Pak Surani 

Jawab: 

Terima kasih atas informasinya Bapak Surani dan mohon maaf atas 

pelayanan kami yang belum memuaskan, namun untuk menanggapi 

pengaduan saudara kami perlu data terkait dengan obyek tanah dan 

subyek hak disamping itu untuk pengurusan apakah saudara sendiri 

atau kuasa atau melalui kolektif; untuk itu kami sarankan saudara 

datang langsung ke kantor kami (BPN Kabupaten Kendal) pada jam 

kerja dengan membawa bukti pendaftaran / kuitansi pendaftaran 

resmi. Demikian penjelasan kami, terima kasih. 

51.  M. Mathori Munawar 12-05-2017 15:10 

PAK Gubernur Yth, setelah proyek tol Pekalongan, kini giliran proyek 

tol Batang-Semarang. Mohon agar daerah ikut andil juga. Misalnya dgn 

pengadaan tempat hunian yg baru yg dekat di sekitar tol agar tdk 

terlalu ribet & terjadi komplein diantara warga. Warga yg tergusur tdk 

susah mendpt ganti hunian yg baru. Harganya juga bisa standar tdk 

main pukul. Contohnya di Pekalongan, sdh carinya susah, harganya 2 

kali lipat, tenaga utk itu juga susah krn banyak yg tersedot proyek tol. 

Utk itu mhn kepeduliaannya agar dipersiapkan pula 

sebelumnya.Trim's. 

Jawab:  

Terima kasih atas masukannya untuk saya jadikan referensi. Namun 

perlu diketahui, bahwa Penyelenggaraan pengadaan tanah u/ 

kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan 

pembangunan dan kepentingan masyarakat, oleh karena itu terdapat 2 

(dua) hal yang perlu digaris bawahi, yaitu: 

a. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian 

jasa penilai atau penilai publish meliputi : 

1. Tanah 

2. Ruang atas tanah dan bawah tanah 



3. Bangunan 

4. Tanaman 

5. Benda yang berkaitan dengan tanah dan/ atau 

6. Kerugian lain yang dapat dinilai 

b. Dalam hal pemberian ganti kerugian diutamakan pemberi ganti rugi 

dalam bentuk uang, adapun bentuk ganti kerugian yang lain dapat 

diberikan dalam bentuk tanah pengganti, pemukiman kembali, 

kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah 

pihak. 

c. Sedangkan pengadaan hunian baru bukan jenis pengadaan tanah 

sebagaimana diatur dalam  UU No. 2 tahun 2012, yang dalam 

pelaksanaannya harus tetap berdasarkan pada RTRW nasional, 

RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota setempat. 

 

52. +6282225697909 14-05-2017 16:44 

Selamat Sore, saya Taufik dari kebumen..hari Rabu besok saya mau 

bayar biaya pengurusan sertifikat tanah, saya diminta bayar 3jt 

rupiah..Kira itu benar atau tidak.? Makasih 

Jawab: 

Kepada Saudara Taufik Kebumen hasil koordinasi dengan Kanwil BPN 

Provinsi Jawa Tengah sudah ada regulasi/ aturan. silahkan saudara 

buka Tarif PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 

2015 atau silahkan bisa anda lihat di http://site.bpn.go.id/o/Layanan-

Pertanahan. aspx  Bila kurang jelas silahkan menghubungi BPN 

setempat. suwun  

53. +6281286957942 17-05-2017 11:29  

Lapor pak gubenur , tolong di tegur dinas pertanahan kab rembang , 

pembuatan sertipikat lamban sampai 9 bulan , dan masih harus 

membayar jutaan rupiah , selain itu ada pihak yang minta tanda 

tangan denah tanah masih minta uang 50 rb / sertipikat . Trimakasih 

Jawab: 

Hasil Koordinasi dengan Kanwil BPN Prov.Jateng atas aduan 

Bapak/ibu/saudara atas pelayanan di Kantor Pertanahan Kab 

Rembang, sebagai bahan tindaklanjut dari aduan tersebut, mohon dg 

hormat bpk/ibu/sdr sudilah kiranya mencantumkan data nama 

pemohon, letak tanah dan nomor berkas permohonan agar dapat kami 

telusuri permohonan tersebut. Atau kalau bpk/ibu/sdr berkenan mohon 

dg hormat untuk datang ke Kantor Pertanahan dg membawa bukti 

permohonan demikian terima kasih.  



55   freddy.wahyu1302@gmail.com  21-05-2017 00:05 

assallamuallaikum pak. perumahan greenwood kota semarang jl taman 

marigold blok B1 longsor depan rumah. no 6 no 7 no 8 jalan terkena 

longsor depan rumah. kami sudah mengadu ke pihak pengembang pt 

lintas sentosa investama. dan sampai ini mereka tidak menalut paku 

bumi depan rumah kami dan mereka hanya bronjongi dengan bambu 

dan itu tidak kuat tanah urug nya pasti tidak akan padat dan lama 

kelamaan rumah kami akan longsor apabila tidak dibenahi benar oleh 

pengembang. kami sudah mengadu ke pengembang akan tetapi 

selama saat ini mereka belum menalut pagar bumi yg terkena longsor 

dan mereka hanya bronjongi dengan bambu dan mengurug. mohon 

bapak menegur pengembang tersebut agar bertanggung jawab dan 

ditalut segera agar rumah kami tidak amblas . kami terdahulu beli 

rumah disitu tidak mengetahui bahwa tanah disana tanah gerak labil. 

mohon bantuan nya pak. Suwun 

Jawab; 

saudara sudah betul menyampaikan komplain ke pengembang terkait 

dengan persoalan yang Saudara alami, dan dari hasil koordinasi 

dengan Pemerintah Kota Semarang, pengembang perumahan akan 

dipanggil untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. semoga 

cepat terselesaikan 

 

56.  +6281325246268   24-05-2017 20:49 

Kapan Di desa ada program sertifikat tanah gratis tidak ribet ? 

Jawab:  

Program-program yang dilakukan semuanya ada acuan Peraturan/ 

Regulasi sebagai acuannya, karena yang menjadikan ribet biasanya 

berkas yang dimiliki kurang lengkap, suwun 

57.  Angga Afriandi 25-05-2017 10:22  

assalamualaikum pak ganjar sya cuma mau tanya,apa bner sekrang ini 

mau bkin sertifikat tnah hrus punya uang skitar 10jta dlu untuk bisa 

bkin sertifikat? truss klau kyak gtu ya kpan orang kcil myak sya bisa 

punya sertifikat sedangkan klau ada pemutihan itupun dibatasi 

kuotanya,yg bsa dftar cuma orang2 yg dekag atau masuh saudra 

aparat desa doang pak? andai mengurus sertifikat tanah sendiri apa 

biaya jg sebesar itu pak?? trimakasihh... 

Jawab : 

mailto:freddy.wahyu1302@gmail.com


Waalaikumsalam, Hasil Koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa 

Tengah, untuk pembayaran pengurusan sertifikat di Kantor Pertanahan 

ada kuitansinya. Adapun untuk biaya pembuatan sertipikat terdiri dari 

pendaftaran 50rb/bidang, pengukuran = luas dalam M2 X 160 + 100 

ribu, pemeriksaan tanah = luas dalam M2 X 40 + 350 ribu untuk lebih 

jelasnya dapat menghubungi BPN setempat.suwun. 

58.  mbahmedang@gmail.com 26-05-2017 23:50 

assalamu alaikum pak gubernur..maaf mau tanya untuk bisa mengikuti 

program prona sptl itu syarat yang harus di lengkapi apa saja? matur 

suwun.. 

Jawab : 

silahkan bisa anda lihat di http://site.bpn.go.id/o/Layanan-

Pertanahan.aspx  

59  +6281329620808   27-05-2017 10:08 

Yth bpk gubernur.. Sy warga Klaten sangat dirugikan dg aturan balik 

nama tanah Saya beli tanah dari tetangga..kbtln ahli waris ada yg sdh 

meninggal dan keturunannya ada yg sakit jiwa bahkan sdh 

membahayakan warga Stlh akan balik nama salah satu syarat harus 

ada srt ket Dr RSJ ... Tapi fihak RSJ minta hrs mendatangkan si pasien 

yg tdk mungkin sy lakukan.. Sdh 2th lbh terkatung2 pak sy sdh 

terlanjur bayar lunas pak Mohon bantuan supaya sy bisa balik nama 

tanah tersebut pak.. Sak derengipun dalem ngaturaken agungin 

panuwun pak. Saking Kulo Supriyanto Klaten pak. 

Jawab: 

Kepada saudara Supriyanto mohon maaf atas ketidaknyamanan 

saudara, kami mohon informasi lebih lengkapnya untuk letak 

tanahberada didesa mana dan kecamatan mana, apakah berkas 

saudara sudah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kab Klaten atau 

belum?, kalau sdh didaftarkan di Kantor Pertanahan Kab Klaten mohon 

kepada saudara untuk di foto dan kirimkan ke WA 089679523427  

(Bapak Paimo) terimakasih 

Pak Ada tambahan jawaban  tentang penyelesaian sertipikat yang 

berlarut-larut itu, setelah dilakukan klarifikasi dengan yg bersangkutan 

bahwa : 

1. Yang bersangkutan belom pernah mendaftarkan permohonan 

pencatatan peralihan/pemindahan hak atas tanahnya ke Kantor 

Pertanahan Kabupaten Klaten. 
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2. Selama ini yang bersangkutan hanya menitipkan berkas ke orang 

lain untuk menguruskan permohonannya. Namun pihak lain tersebut 

sampai dengan saat sekarang tidak pernah menadaftarkannya ke 

kantor. Sedangkan biaya-biaya sudah terlanjur diserahkan.oleh si 

pemohon. 

3. Pemohon sudah kami hubungi untuk datang sendiri ke Kantor 

Pertanahan Kabupaten Klaten pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 

dengan membawa berkas2 yang dimilikinya 

 

60.   +6285712324292 

Assalamualaikum warrohmatullah wabarokatuh, Sugeng enjang, 

selamat menunaikan ibadah puasa. Yth. Bapak Gubernur Jateng, saya 

Ismi warga Dsn. Kwarasan, Ds.Muneng, Kec. Candiroto, Temanggung. 

Mohon ijin bertanya Bapak. Di desa saya sekarang sedang 

digencarkan sebuah program bernama PRONAMADU (Program 

Nasional Masyarakat Terpadu) yang mengatasnamakan lembaga 

independen jadi tidak melibatkan unsur pemerintah. Bergerak di 5 

bidang diantaranya pendidikan, kesehatan, dll. Begitu menurut yang 

kami dapat dari sosialisasi. Untuk sekarang ini dari PRONAMADU 

sendiri sedang merekrut warga untuk menjadi pengurus dengan 

menjanjikan gaji yang lumayan tinggi untuk warga desa. Namun 

ketika saya cek di web ternyata tidak ada web resmi terkait program 

tersebut. Saya semakin ragu karna legalitas lembaga tersebut masih 

dipertanyakan, namun ketika kami tanyakan tentang legalitasnya, 

jawabannya adalah akan dilegalkan jika sudah terbentuk 

kepengurusan dari warga, namun PRONAMADU sendiri katanya sudah 

mendapat persetujuan presiden untuk dijalankan di desa2 di jateng. 

Saya memohon informasi dan pencerahan dari Bapak selaku Gubernur 

kami terkait hal tersebut. Takutnya kami rakyat desa alih-alih ingin 

sejahtera malah jadi sengsara. Maturnuwun, mohon maaf 

mengganggu waktu Bapak. 

 Jawab : 

waalaikumsalam warohmatullahi wabarokaatuh Berikut jawaban 

kesbangpol Prov. Jateng. bahwa Pronamadu itu murni Yayasan dan 

bukan program pemerintah. Pronamadu belum memberitahukan 

keberadaan kepada Kesbang Pol Provinsi dan Kab/Kota. Monggo 

dipantau bersama-sama. Apabila ada yg mencurigakan laporkan pada 

yg berwenang, suwun 

 

61    +6281215214741    02-06-2017 11:58   



Pak ganjar yth, berapa biaya pembuatan sertifikat tanah dari bagi 

waris. Mengapa di desa, kecamatan dan kabupaten masih ada 

pungutan saat pengurusan. Trims blsanya. 

Jawab: 

Tarif pelayanan pertanahan yang berlaku di Kantor Pertanahan 
(AGAR/BPN) didasarkan pada PP 128/2015. Pembuatan sertipikat 
tanah (pendaftaran tanah pertama kali) dilakukan pada tanah yg 
belum bersertipikat/belum terdaftar. Tarif pembuatan sertipikat di 
BPN terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Pendaftaran pelayanan, 
pengukuran, dan pemeriksaan tanah. Besaran biaya tiap komponen 
yaitu pendaftaran 50rb/bidang, pengukuran = luas dlm M2 X 160 + 
100rb, pemeriksaan tanah = luas dlm M2 X 40 + 350rb. 
Pelayanan pertanahan di BPN dapat berlangsung jika kelengkapan 
dokumen persyaratan telah terpenuhi. Adapun dlm pengurusan 
kelengkapan dokumen persyaratan diperlukan dari pihak2 lain seperti 
kelurahan, camat atau bahkan dari dinas lain. Pada kondisi normal 
biasanya biaya yg timbul karena pembayaran pajak, BPHTB, Selain itu 
biaya juga timbul karena untuk keperluan fotokopi dokumen, 
pembelian materai, dan patok batas tanah. 
 

 

62.   +6281327179997       02-06-2017 21:03 

Kepada Yth. Gubernur/ Kapolda/ Jateng Di Tempat. As wr wb, Saya : 

Suprapto Almt, Desa Winong Kec, Mirit, Kab Kebumen.. a.n 

masyarakat.. Melaporkan, telah terjadi pungli trhadap msyrkat peserta 

program PRONA di Fs winong,kec,mirit,kab.Kbm yg dilakukan oleh 

Kades/ plt Sekdes dan perangkat lainnya.. Kronolgi : bahwa Ds 

Winong mendapat alokasi 150 buah sertifikat dri BPN. Selanjutnya 

pemerintah desa dlm musyawarah menetapkan biaya sertifikat Secara 

sepihak sebesar Rp. 600 rb tanpa mau mendengar saran/pendapat dri 

masyarakat,, setau masyrkt peserta Prona hnya dibebani biaya patok 

dan materai.. Hal tsb sudah dilaporkan ke saber pungli Kabupaten 

sejak 27 maret 2017 tetapi tdk ada tidak lanjut.. malah kami dengar 

ada anggota team saber dri pihak Kepolisian 

memanfaatkan/mengkondisikan situasi.. Dengan adanya hal tsb Kami 

mohon Bpk Gubernur / Bpk Kapolda segera turun untuk 

menindaklanjuti pengaduan kami.. Jangan sampai masyarakat bawah 

yg mempunyai hak atas sertifikat program prona dari pemerintah 

terampas. Demikian pengaduan kami..Wasalamualaikum, wr wb. 

Jawab: 

Terimakasih atas pengaduan Saudara, kami pada hari Selasa Sdh 

berkoordinasi langsung dg Pemdes Winong, yg Inti Pengaduan tsb tdk 



berdasar krn Pembahasan Biaya oleh Peserta Ptsl melalui Musyawarah 

dan dituangkan dlm berita acara biaya ptsl 2017, Dan hari Senin kami 

mintakan lampirannya,  Salah satu anggota tim Saber sdh Klarifikasi 

ke desa winong,  tdk ditemukan pungli berdasarkan hasil investigasi 

kpd Panitia desa, terimakasih 

 

 

 

 

63.  +6282113110443      03-06-2017 11:03  

Selamat siang pak gubernur,ijin,nama saya sugiri,desa 

sawangan,pituruh,purworejo,saya manu tanya pak ? Apa aturan 

pengajuan fakaf tanah untuk mushola ke BPN keluar surtifikat agraria 

sampai 1 thn baru jadi pak? Trimakasih 

Jawab: 

Saudara Sugiri dari desa Sawangan jangka waktu pengurusan 

sertifikat wakaf juga ditentukan dari kondisi tanah yang akan 

diwakafkan. Jika tanah yang diwakafkan sudah bersertifikat maka 

penyelesaiannya lebih cepat. Jika belum, maka memerlukan waktu 

yang lebih lama karena membutuhkan pengumuman selama 2 bulan. 

 

64.   paksupriyanto029@gmail.com   05-06-2017 10:24 

yth pak gub sy supriyanto klaten yg kmrin lapor ttg balik nama tanah.. 

sesuai petunjuk bapak sy ke bpn klt ketemu bpk kabag nya... 

dijelaskan bhw secara normatif hrs dilalui termasuk syarat harus ada 

srt keterangan dr RSJ wedi yg tdk mungkin sy lakukan yaitu harus 

mendatangkan pasien.. tolong pak gub klo sdh ada srt ket dr anak 

diketahui rt, rw, desa dan dulu pernah dirawat di rs tsb (bukti dan 

arsip ada) kok masih tidak bisa.. klo spt itu kedepan utk tanah yg ahli 

warisnya ada yg sakit jiwa tdk akan bisa dijual atau diwariskan pak.. 

mks pak gub atas perhatiannya..  

Jawab: 

Kepada saudara Supriyanto mohon maaf atas ketidaknyamanan 

saudara, kami mohon informasi lebih lengkapnya untuk letak 

tanahberada didesa mana dan kecamatan mana, apakah berkas 

saudara sudah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kab Klaten atau 

belum?, kalau sdh didaftarkan di Kantor Pertanahan Kab Klaten 

mailto:paksupriyanto029@gmail.com


mohon kepada saudara untuk di foto dan kirimkan ke WA 

089679523427  (Bapak Paimo) terimakasih 

 

65    +6285799986940    09-06-2017 13:58 

mat siang pak gub jateng,ikut program servitikat tanah katanya 

geratis ko kena biya 1 juta ya,pak gub gelombang 1 kena 8 ratus,klu 

aku ikut gelombang 2, 1 juta pak,klu bener2 geratis kemukinan pihak 

keluraan pak gub tolong minta infonya pak,itu daerah 

klaten,karanganom,brangkal pak 

Jawab:  

Program sertipikasi gratis atau yang dikenal dengan PRONA, seluruh 

biaya yg hrs dibayarkan ke BPN spt biaya ukur, biaya panitia A & 

biaya pendaftaran memang GRATIS krn sdh dibayarkan oleh 

Pemerintah Pusat lewat DIPA Prona, akan tetapi warga pemohon 

tetap dikenakan biaya pra pensertipikatan (diluar tanggungan PRONA) 

spt pemasangan patok, pembelian materai, penyiapan berkas2 spt 

Akta PPAT, BPHTB, PPH Final dan lain2 yg berkaitan dgn keperluan 

pemberkasannya. Besarannya relatif bergantung dr nilai NJOP, luasan 

lahan & jenisjumlah patok yg digunakan. Maturnuwun. 

 

66.  +6285747486862    12-06-2017 19:23  

Asslkum bpknya warga jateng. Mohon maaf mau tanya tentang 

peraturan tinggal di rumah susun. Bolehkah berjualan di rumah 

susun? Untuk penghasilan tambahan. Lumayan untuk tambah2 bisa 

bayar rusun. Karena jujur saja pekerjaan suami hanya supir. Masih 

belum bisa mencukupi untuk semua kebutuhan. Trimakasih 

sebelumnya. Mohon penjelasannya 

Jawab: 

 itu merupakan kebijakan dari pengelolanya.silahkan ijin ke 

pengelolanya. terima kasih. 

67.  +6285713222496    15-06-2017 09:45  

Assalamualaikum pak gubernur, selamat malam. Berdasarkan berita 

yang saya dengar, untuk tahun 2017ini pembuatan sertifikat di 

provinsi jawa tengah tidak dipungut biaya. Tetapi orang tua saya ikut 

program pemutihan sertifikat yang di kolektif dari desa bulan januari 

2017 kenapa dipungut biaya sebesar 750ribu. Saya tinggal di kab. 

Banjarnegara. 



Jawab: 

Waalaikum salam, perlu saudara ketahui Program sertipikasi tanah/ 

Program Prona adalah merupakan program nasional, untuk 

pensertipikatan tanah tersebut gratis, namun ada biaya2 lain yang 

dibebebankan kepada pemohon sertipikat tsb, yaitu untuk biaya 

materai, biaya patok, biaya BPHTB dll.silahkan menghubungi BPN 

setempat. 

 

68.   ardianaflower@gmail.com     16-06-2017 23:32 

selamat mlm pak ganjar, mohon di sidak lokasi rusunawa di cabean 

salatiga, kami merasa kurangnya perhatian para staff kantor tentang 

keluhan biaya bulanan yg semakin bulan bertambah dan tdk masuk 

diakal, mohon segera diproses 

Jawab : 

Kepada Saudari Ardiana, dinas perumahan dan permukiman  kab 

Salatiga  dan Pengelola rusun telah menemui saudara dan  

menjelaskan tentang masalah tersebut. yaitu adanya kenaikan tarif 

listrik.shg biaya jadi membengkak.solusinya Pengelola akan 

memasang meteran sendiri agar biaya listrik dpt terkontrol. Semoga 

saudari andriana dapat menerima penjelasan tsb. 

 

69.   Yuligus setiawan    081914341588  18-06-2017 22:33 

Brp sbnarnya nminal alokasi dana utk rmh huni layak dan utk renovasi 

rmah pak?? Knp tiap daerah bhkn tiap kelurahan brbeda ??? Ad yg 

15jt ,12jt bhkn ad yg 8,5 jt .. Kbetulan kluarga sya mndpat dna hibah 

sbsar 8,5jt .. Akn tetapi dg kndisi rumah kmi uang itu tdklah cukup 

pak.Bantuan ini seakan mlh mnjdi BEBAN pk.dmn kmi hrus mncari 

kkurnganya pk ?? Mhon bpk brkenan turun k lapangan utk mlihat 

alokasi dana trsebut.Jgn sampai ad prmainan d dlm.a pk. Alokasi dna 

trsebut tdk tepat sasaran dan tdk ssuai.byk rmh yg lbih layak dr rmh 

sya jg mndapatkn dna hibah trsbut .MOHON pk Ganjar mgkonfirmasi 

mslah ini.mgkin ini trjdi tdk hnya d daerah sya mgkin jg ad byk d 

daerah lain. 

Jawab : 

Untuk bansos RTLH dari APBD Propinsi besarannya sama @ Rp 

10jt...dari APBN besarannya tergantung tingkat kerusakan rumahnya. 

 

mailto:ardianaflower@gmail.com


 

 

70.   Indra Yati  iyati8861@gmail.com   20-06-2017 18:53 

asslmlkm pak,saya warga purbalingga,ds makam rt04 rw07 kec 

rembang,mau tanya tentang sertifikat tanah yg bpk serahkan waktu 

peresmian jmbtn dikarangmoncol gratis ap bayar? sbb stlh diserahkan 

diminta pihak desa lagi.sampe sekarang tdk diberikan malah pihak 

desa menyuruh bayar dgn dalih tugar guling pdhl lebih dari 40 kk dan 

paling sdkt 10 jt malah ad yg lebih lebih 20 jt tergantung luas 

tanahnya.mohon penjelasanya,maturnuwun wasalam 

Jawab: 

mailto:iyati8861@gmail.com


 

71. +6283842838778   03-07-2017 10:30 

Aslinya Berapa Untuk Biaya Sertifikat.Untuk Masal.Kok Sampe 

Sekarang Belum Jadi.Bls Surani Kalidukuh Sidokumpul Patean Kendal 

Jawab: 

Berikut jawaban hasil koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa 

Tengah: Terima kasih dan mohon maaf atas pelayanan kami yang 

belum memuaskan, namun untuk menanggapi pengaduan saudara 



kami perlu data terkait dengan obyek tanah dan subyek hak disamping 

itu untuk pengurusan apakah saudara sendiri atau kuasa atau melalui 

kolektif  ; untuk itu kami saran saudara datang langsung ke kantor 

kami pada jam kerja dengan membawa bukti pendaftaran / kuitansi 

pendaftaran resmi. Demikian penjelasan kami terima kasih. 

72.  agussardiono3@gmail.com  03-07-2017 23:22  

saya warga dendan taskombang manisrenggo klaten.kenapa prona 

sertifikat di desa kami dipungut biaya 10000000 sampai 

2000000.tolong beri keadilan pada kami 

Jawab:  
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73.  +6283865735569   04-07-2017 10:05 

Selamat pagi pak ganjar. Pak saya mau menanyakan mengenai 

bantuan UM KPR subsidi pemerintah sebesar 20-30 itu apakah 

menyeluruh kpr seindonesia? Saoalnya kami tidak mendapatkan 

program tersebut. Kami bermukim di PURI GARDENIA brumbung 

mranggen Demak atas nama ANDRIANTO. Mohon info dan bantuanya 

pak, terimakasih 

Jawab:  

Bantuan Uang Muka (BUM) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR) nilainya sama yaitu sebesar Rp 4 jt, adapun bila ada lebih itu 

karena ada tambahan dari Asosiasi/Serikat Kerja/BPJS, contohnya utk 

PNS bisa ada tambahan dari Bapetarum jadi utk uang mukanya Rp 4 jt 

plus bantuan dari Bapetarum, atau dapat dibuka Permen Menteri PU & 

PR Nomor 42/PRT/M/2015. 

74. +6287834733455   05-07-2017 13:55  

pak di desa taskombang manissrenggo klaten masak prona di tarik 

biaya antara 1 sape 6 jt oleh oknum perangkat desa trs kita lapor di 

mana pak mohon di tindak lanjuti 

Jawab : 

Sama dengan nomer 72. 

 

75. +6287833368747    10-07-2017 13:54 

P ganjar,knpa ya beaya balik nama sertipikat di kab pati kk mahal 

skali. Smpe puluhan juta pak 

Jawab: 

Terimakasih atas laporan pengaduan saudara,Hasil Koordinasi dengan 

Kanwil BPN Provinsi Jateng : untuk pengurusan sertipikat tersebut 

apakah saudara urus sendiri atau menggunakan jasa orang lain, jelas 

akan lebih Mahal bila diurus  dg jasa orang lain, monggo silahkan buka 

link http://site.bpn.go.id/o/Beranda/Layanan-Pertanahan/PELAYANAN-

PEMELIHARAAN-DATA-PENDAFTARAN-TANAH/PERALIHAN-HAK-ATAS-

TANAH-DAN-SATUAN-RUMAH-SUSUN/JUAL-BELI.aspx bila saudara 

belum jelas silahkan datang kebagian customer service kantor 

pertanahan setempat untuk mendapatkan penjelasan yang lebih 

lengkap, terimakasih 



76.  +6283862471791   11-07-2017 09:29 

LAPOR GUB. Maaf pak, di desa Karang Kemiri Kec. Jeruklegi Kab. 

Cilacap untuk pembuatan sertifikat tanah dikenai biaya sekitar 700-800 

rb per bidang tanah, katanya itu program dari kementrian dan 

sebenarnya gratis cuma beli materai yah? 

Jawab: 

Ada beberapa Hal yang Terkait adanya pelaksanaan PTSL atau dikenal 

dengan  sertipikasi prona adapun sertipikasi tersebut dibiayai oleh 

APBN, namun ada biaya yg menjadi kewajiban peserta prona, antara 

lain : a. menyelesaikan BPHTB dan PPh sesuai ketentuan yg berlaku; 

b.materai sesuai dg kebutuhan; c.pembuatan dan pemasangan patok 

tanda batas; d.pembuatan  surat tanah (bagi yg belum ada); 

e.kelengkapan berkas yg berkaitan dg alas hak; (biaya fotocopi, 

pemberkasan)  

77.  +6283861276872    12-07-2017 12:54 

Assalamu Alaikum Pak Gubernur, di kaligayam margasari tegal jawa 

tengah pembuatan sertifikat massal/ pemutihan dg biaya variasi 

persertifikat 300rb, 600 

Jawab: 

Ada beberapa Hal yang Terkait adanya pelaksanaan PTSL atau dikenal 

dengan  sertipikasi prona adapun sertipikasi tersebut dibiayai oleh 

APBN, namun ada biaya yg menjadi kewajiban peserta prona, antara 

lain : a. menyelesaikan BPHTB dan PPh sesuai ketentuan yg berlaku; 

b.materai sesuai dg kebutuhan; c.pembuatan dan pemasangan patok 

tanda batas; d.pembuatan  surat tanah (bagi yg belum ada); 

e.kelengkapan berkas yg berkaitan dg alas hak; (biaya fotocopi, 

pemberkasan)  

 

 

78.   +6281314460912    13-07-2017 11:29 

Slmt siang bpk ganjar. Tolong lah itu di luruskan untuk kepengurusan 

bantuan dr pmrtnh. bntuan untk wrg tidk mmpu yg dpt bntuan untuk 

memprbaiki rumah yang sudh rusk parah sdh tau warga miskn msh sja 

di permainkn dn di bohongi di lamakan dn bahkn nominaly pun tak 

sesuai dari pemrinth tlg lah pak di tindak lanjit untk daerh kab 

bnjarnegara masih banyak rekayasa permainan oknum yang hrus nya 

membantu warga miskin malah seenaknya nanti kalo di aduin ga 

terima pada datengin ke rumah dan marah tlg di tndk lanjut pak intnya 



ad di kb bnjrngr kc wanaysa sy tidk brni membrikan tepag desanya 

pk.mks 

Jawab : 

Silahkan diberikan data nama, alamat lokasi, kab/kota untuk kita cek. 

79.  +6283842838778    20-07-2017 10:34 

Pripon Pak?Kok Dereng Enten Jawabane Mengenai Sertifikat 

Kulo.Surani Ben Mesno Kalidukuh Rt 26.Rw 09.Desa Sidokumpul 

Kec.Patean Kab.Kendal.Tlg Kalian Pak Gubernor Mbok Di Tulungi Tiang 

Alit Kados Kulo Niki Matornuwon. 

Jawab: 

permohonan massal tersebut  tahun berapa, kalau Untuk tahun 2017 

Karena pekerjaannya belum selesai, akan diserahkan bila sdh 100%, 

kalau di thn 2016 ada lintas sektor pertanian Dan nelayan itu sdh 

diserahkan semua, mohon bersabar bila yg saudara maksud di tahun 

2017 Karena belum selesai 100%. 

 

80.  +6282324023210    21-07-2017 09:59 

Assalamu alaikum pak gubernur mau menanyakan bikin sertifikat 

tanah pemutihan yg bukan warga setempat persyaratan yg harus 

dipenuhi apa saja, pamong bilang ada biaya tambahan buat 

perlengkapan berkas. Mohon bantuanya. Matur nuwun. Dikin 

kaligayam 

Jawab: 

Silahkan saudara kunjungi link berikut http://site.bpn.go.id/o/Layanan-

Pertanahan.aspx 

Apabila kurang jelas silahkan kunjungi kantor pertanahan setempat 

dibagian customer service, perlu diingat uruslah sendiri sertipikat anda 

jangan lewat calo 

81.  +6282322358411    22-07-2017 18:54 

Assalamualikum wr.wb Saya dr Tegal pak msh SMA. Mau menanyakan 

apakah ada bantuan untuk bedah rumah atau memperbaiki rumah 

pak/bu? Saya khawatir dengan kondisi rumah keluarga saya pak/bu. 

Mohon dijawab, salam hormat saya.. 

JAWAB:  

Silahkan diusulkan melalui kepala desa setempat. 



82.  badrus syamsi        30-07-2017 12:06   mandek.paet@gmail.com 

Badrus Maji LAPOR KECURANGAN Pak gubernur yg kami 

hormati....saya mau dengar dan baca di media on line...progam prona 

gratis..tp kenyataanya para kades banyak yg menarik pungli 500-900rb 

per sertifikat...gimana itu pak tindak lanjutnya...katanya pungli 10rb 

saja g boleh mau di basmi...mohon penjelasan...dan optimalkan 

saberpungli seperti yg bapak janjikan.. 

Jawab:  

Ada beberapa Hal yang Terkait adanya pelaksanaan PTSL atau dikenal 

dengan  sertipikasi prona adapun sertipikasi tersebut dibiayai oleh 

APBN, namun ada biaya yg menjadi kewajiban peserta prona, antara 

lain : a. menyelesaikan BPHTB dan PPh sesuai ketentuan yg berlaku; 

b.materai sesuai dg kebutuhan; c.pembuatan dan pemasangan patok 

tanda batas; d.pembuatan  surat tanah (bagi yg belum ada); 

e.kelengkapan berkas yg berkaitan dg alas hak; (biaya fotocopi, 

pemberkasan)  

 

83.  +6281226464745  31-07-2017 14:30  

Pak gubernur gimana ini progam prona gratis.. Tp kok ini para kades 

narik pungli 500rb-900rb...padahal prona gratis.. Parah pak..... 

Jawab:  

Ada beberapa hal terkait adanya pelaksanaan PTSL atau dikenal 

dengan  sertipikasi prona, adapun sertipikasi tersebut dibiayai oleh 

APBN, namun ada biaya yg menjadi kewajiban peserta prona, antara 

lain : a. menyelesaikan BPHTB dan PPh sesuai ketentuan yg berlaku; 

b. materai sesuai dengan kebutuhan; c. pembuatan dan pemasangan 

patok tanda batas; d. pembuatan  surat tanah (bagi yg belum ada);   

e. kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak; (biaya 

fotocopi, pemberkasan)  

84.  +6285728323409   01-08-2017 12:10 

Bpk gubernur yang terhormat saya mau tanya soal pembuatan 

sertifikat melalui progam prona,katanya progam prona itu gratis tp 

kenapa di daerah kami(wilayah sragen) di kenai biaya 850rb. Apakah 

itu masih sebatas wajar atau udah menyalahi aturan pak? Mohon 

penjelasannya pak,TRMKSH 

Jawab : 

Ada beberapa Hal yang Terkait adanya pelaksanaan PTSL atau dikenal 

dengan  sertipikasi prona adapun sertipikasi tersebut dibiayai oleh 



APBN, namun ada biaya yg menjadi kewajiban peserta prona, antara 

lain : a. menyelesaikan BPHTB dan PPh sesuai ketentuan yg berlaku; 

b.materai sesuai dg kebutuhan; c.pembuatan dan pemasangan patok 

tanda batas; d.pembuatan  surat tanah (bagi yg belum ada); 

e.kelengkapan berkas yg berkaitan dg alas hak; (biaya fotocopi, 

pemberkasan)  

 

85.  +6285642246565  01-08-2017 12:40 

Pak ganjar...apakah wajar biaya prona ditarik 800rb/pemohon. 

Memang ada biaya tp untuk materai,pemasangan patok,fotocopy 

berkas dll..ini malah suruh nyicil dl bayarnya 500rb dl tanpa 

kwitansi..yg 300rb bln berikutnya.berhubung sertifat blm jd mohon 

ditindak lanjuti..daerah saya kel:geneng kec:miri kab:sragen 

Jawab: 

Ada beberapa Hal yang Terkait adanya pelaksanaan PTSL atau dikenal 

dengan  sertipikasi prona adapun sertipikasi tersebut dibiayai oleh 

APBN, namun ada biaya yg menjadi kewajiban peserta prona, antara 

lain : a. menyelesaikan BPHTB dan PPh sesuai ketentuan yg berlaku; 

b.materai sesuai dg kebutuhan; c.pembuatan dan pemasangan patok 

tanda batas; d.pembuatan  surat tanah (bagi yg belum ada); 

e.kelengkapan berkas yg berkaitan dg alas hak; (biaya fotocopi, 

pemberkasan)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86.  6285848702887   03-08-2017 13:44 

Maaf mau nanya , apakah dana bntuan bedah rumah untk daerah 

kec.GETASAN khususnya untuk desa Jetak apa udah cair smua apa 

blm ? Trm ksh mhon jwbnnya 

Jawab:  

Setelah kita cek lokasi yang anda maksud tidak masuk dalam program 

bantuan APBD Provinsi yg ada di Disperakim Provinsi Jawa Tengah Th 

 2017. 

87.  +628562787763   04-08-2017 08:39 

Pak ganjar saya mau tanya untk pengurusan sertifikat masal di 

kec.sumowono d kenakan biaaya berapa. 

Jawab:  

Untuk penerbitan sertipikat prona/ PTSL ditanggung pemerintah, 

namun demikian terdapat pembiayaan yg menjadi beban pemohon, yg 

antara lain; bphtb dan pph, patok, materai, yg besarannya di 

musyawarahkan dlm forum musyawarah desa, selanjutnya ditetapkan 

dengan peraturan desa ( Perdes) 

 

88.  mujihonda30@gmail.com    04-08-2017 12:15 

yelangsane pak pemakaman kami 

  Jawab: 

      Daerah mana ya? 

 

89.  +6285717000758   05-08-2017 12:39 

Pak Ganjar, ngapunten, menawi saget, dipun wontenaken sosialisasi 

terkait prosedur lan biaya damel sertifikat tanah/ walikan ke tingkat 

dusun wonten ing daerah Wonogiri.. lan menawi saget malih, 

pengawasan proses ipun mugi saget ditingkataken, amargi taksih 

wonten tembung amplop tukon bensin kangge oknum Polo/ Lurah/ 

Carik.. maturnuwun.. Elsa Nur Saba, Waduk, Kerjo Lor, Ngadirojo, 

Wonogiri. 

Jawab: 

Kantor Pertanahan Kab.Wonigiri akan segera menyiapkan dan 

melaksanakan sosialisasi dengan melibatkan  instansi terkait. 

mailto:mujihonda30@gmail.com


Pengawasan selalu akan di laksanakan. Kab Wonogiri beserta instansi 

terkait juga 

Akan melakukan pengawasan apabila tindakan tersebut melanggar 

aturan yg ada. 

 

 

90.  +628562787763   06-08-2017 17:54 

Pak ganjar untk biaya sertifikat masal d desa ngadikerso d kenakan 

biaya 350 rb..apakah ini tidak terlalu mahal. 

Jawab: 

Untuk penerbitan sertipikat prona/ PTSL ditanggung pemerintah, 

namun demikian terdapat pembiayaan yg menjadi beban pemohon, yg 

antara lain; bphtb dan pph, patok, materai, yg besarannya di 

musyawarahkan dlm forum musyawarah desa, selnjutnya ditetapkan 

dengan peraturan desa ( Perdes) 

 

91.   agunghermawan.ah14@gmail.com   06-08-2017 22:07 

Tahun Ini 3.715 Rumah Tak Layak Huni di Jateng Akan Diperbaiki, 

Anggaran Rp 10 Juta per Unit, nama saya agung hermawan, saya mau 

menanyakan dalam penyaluran dana perbaikan rumah tak layak huni 

ada potongan administrasi kuranglebih 1juta rupiah apa tidak, 

ditempat saya uang sepuluh juta kena administrasi 1juta rupiah alias 

warga menerima 9jt rupiah. terimakasih walaupun saya tidak bisa 

membuktikan apa apa tapi arga ditempat saya banyak yang 

mengeluhkan atas itu. saya berlokasi di dusun II cangkring desa 

brengkok kecamatan susukan kabupaten banjarnegara. saya pun tak 

berani menyelediki itu semua. semoga cepat ditanggapi. terimkakasih. 

:) 

Jawab:  

Apabila ada pungutan2 yang dilakukan oleh oknum pemrov mohon 

bisa dicatat nama, akan akami segera tindak lanjuti. Kami dari Pemrov 

tidak ada pungutan. 

 

92.  roy_2000@gmail.com     06-08-2017 22:58 (dikembalikan) 

Yth. Pak Gubernur.... Adanya surat peringatan dari satpol PP terkait 

Rumah Negara golongan III yg berada di jalan gereja purwokerto tidak 

mailto:agunghermawan.ah14@gmail.com
mailto:roy_2000@gmail.com


mendasar, karena tidak menggunakan aturan kementerian PU dan UU 

tentang Agraria. Pihak Dinas Pendidikan meng klaim rumah negara 

tersebut adalah miliknya, pertanyaan saya.... apakah pernah APBD 

Jateng digunakan untuk membeli tanah dan bangunan Rumah Negara 

Golongan III? Klo rumah negara itu merupakan hibah dari 

Kementerian Pendidikan maka ada kesalahan penyerahan aset 

tersebut.... seharusnya semua Kementerian (termasuk pendidikan) 

yang memiliki Rumah Negara Golongan III diserahkan kepada 

kementerian PU, bukannya malah diserahkan ke daerah. Sy minta 

tolong bapak Gubernur dapat memfasilitasii antara Dinas Pendidikan 

dan Dinas Bina Marga Ciptakarya utk membahas rumah negara 

golongan III, karena rumah negara golongan III tersebut sudah 

memiliki Hdno.... Dan terkait satpol PP yg telah mengeluarkan surat 

peringatan jg diharapkan membaca aturan UU ke PU an.... Matur 

nuwun bapak gubernur... 

Jawab:    

93.  08110011000    06-08-2017 23:06 dikembalikan 

Nyambung nggih pak Ganjar.... terkait surat peringatan 1 dari satpol 

PP kepada penghuni rumah negara Gol III yang berada di jalan gereja 

purwokerto, yg telah memiliki Hdno, telah dilakukan konfirmasi dari 

Aset semarang dan purwokerto kepada penghuni, dan dijelaskan tidak 

akan ada surat peringatan ke 2..... eh tau tau ada surat peringatan ke 

2 dari satpol PP.... gimana itu pak gubernur, lah yg membidangi aset 

sudah bilang tidak keluar surat peringatan, tp malah masih keluar..... 

tlg di clearkan antara Aset, satpol PP, dinas pendidikan dan Dinas bina 

marga ciptakarya.... kesuwun 

Jawab: 

 

 

94. +6281802139193   08-08-2017 11:04 

Aslm bapak ganjar peripun kabar ipun sehat2 mawon kan bapak yuwun 

sewu kulo kaleh pakbenny sangkeng dusun seren kecamatan gebang 

kabupaten purworejo kuloriyen seng tensumber alam kulo bade yuwun 

bantosan ipun kaleh bapak kulo kepengen dandosi geriyo kulo sampun 

meh amberuk pak sakderenge kulo atur aken matur sembah nuwun 

mugi2 bapak diparingi kesehatan lan panjang umur mugi2 sagetto 

mimpen jawa tengah wonten periyode ngajeng amin2 wslm 

Jawab: 



Utk pengajuan bantuan perbaikan rumah mohon mengajukan proposal 

(apbl lebih dari satu pengajuannya melalui pokmas) yg diketahui lurah, 

camat dan SKPD pengampu. 

 

95. ariwidodo054@gmail.com    09-08-2017 01:03  

Assalamualikum P.gubenur saya mau tanya apakah dikabupaten 

kebumen masih ada biaya pologoro buat balik nama sertipikat 

waris/hibah soalnya saya dikena biaya pologoro 5% dari harga 

jual.didesa saya trimks. 

Jawab:  

Untuk ketentuan dr pemerintah terdapat peraturan PP 34 tahun 2016 

ttg Pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan Hak Atas Tanah 

atau bangunan Dan pekerjaan pengikatan jual beli atas tanah atau 

bangunan,  dengan rumusan NJOP ( tanah atau bangunan) - 60 jt ( 

sesuai ketentuan daerah masing2) x 5% itu yg harus dibayarkan untuk 

BPHTB. Terkait pungutan desa tetap harus berpedoman pd kttuan 

permendes no 1 th 2015 

 

  96. 089673565103  11-03-2017 13:56  
 
LAPOR mohon dana bantuan rumah tidak layak huni atas nama KK 
Suryanto alamat jln ry meluwung rt02 rw02 desa tarisi 01 kec wanareja 
kab cilacap 
 
Jawab: 
 
Silahkan mengajukan proposal yangg diketahui lurah dan 
camat..pengajuannya melalui disperakim setempat.  

 
97. +6285328158260   23-08-2017 10:54  
 

Pk gub, kpn y d kel. Candi kec. Candisari ad pemutihan sertifikat tnah, 
klo ngurus sendri biaya mhal saya ga mampu, tlng pak d usahakn 
scepatnya, trmksih  
 
Jawab: 
 
dapat dimohonkan kepada kantor pertanahan setempat yg 
pengusulannya mlalui pemerintah desa/kelurahan, dlm program 
pendaftaran tanah sistematis lengkap namun utk tahun ini programnya 
sdh berjalan  silahkan dimohonkan pd kesempatan tahun yg akan 
datang. 

 
 

mailto:ariwidodo054@gmail.com


98. +6285742266538   04-09-2017 10:44 
 

Pembuatan sertifikat baru bekas bengkok kok mahal banget ya pak? 
Diberita katanya gratis tapi saya dimintai uang 7jt perbidang dan saya 
buat 4 bidang soalnya langsung dipecah ahli waris. Saya buat sendiri 
tidak lewat notaris. 

 
Jawab:  
Terimakasih atas pengaduan saudara, kalau membaca pengaduan 
saudara ada kalimat gratis berarti saudara ikut dalam porgram PTSL 
atau biasa dulu disebut dengan PRONA, perlu diketahui ada beberapa 
kewajiban dari peserta PTSL sebenarnya informasi ini pasti sdh 
disosialisasikan apabila peserta atau pemohon hadir dalam sosisalisasi 
tersebut, berikut hal2 yg perlu di ketahui untuk  sertipikasi prona atau 
PTSL dibiayai oleh APBN, namun ada biaya yg menjadi kewajiban 
peserta prona atau PTSL antara lain : a. menyelesaikan BPHTB dan 
PPh sesuai ketentuan yg berlaku; b.materai sesuai dg kebutuhan; 
c.pembuatan dan pemasangan patok tanda batas; d.pembuatan  surat 
tanah (bagi yg belum ada); e.kelengkapan berkas yg berkaitan dg alas 
hak; f.dan lain-lain (biaya fotocopi, pemberkasan, dll) 

 
99.  085801151293    11-03-2017 13:56 
 

LAPOR AssWrWb,pak gub bade matur,mohon diusut dan dikawal 
pak,ibu rosdjaidah beralamat di Gg.bogowonto utara II,Jl.ayani,desa 
sidomulyo,kec.ungaran timur,kab.semarang adalah penerima bantuan 
rehab rumah th.2016 kemarin yg diserahkan oleh pak bupati,tapi 
sampai saat ini ibu rosdjaidah belum dapat bantuan tsb.mohon diusut 
pak pejabat2 terkait,indikasi korupsi dana bantuan pak.Terima kasih 
pak mohon ditindak lanjuti.WssWrWb 

 
Jawab : 
 
Setelah kita Cek pada kegiatan Bantuan RTLH Provinsi Jawa Tengah 
alokasi Tahun 2016 untuk Kabupaten Semarang Tidak ada. 

 
100.  083867181999   11-03-2017 13:56 
 

LAPOR dengan hormat bpk gubernur,saya warga desa ketitang 
kec.jumo kab.temanggung. Bantuan untuk perbaikan rumah ada 
penyimpangan,rumah yg trgolong layak huni malah direnovasi,justru 
yg gak layak dibiarkan,dikarenakan waktu pilkades gak milih kades yg 
skrg. Kalau mau direnovasi suruh byr 5jt,apa bnr bgtu pak.? Mohon 
ditindak lanjuti. Trimakasih. 
 
Jawab: 
 
Kriteria pengajuan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) antara 
lain sebagai berikut : 
1. Status Kepemilikan Tanah Milik Sendiri disertai bukti kepemilikan 
(Sertifikat Tanah). 



2. Penerima Bantuan masuk dalam data daftar RTLH atau 
Pemuktahiran Basis Data Terpadu (PBDT). 
3. Khusus untuk Desa Ketitang, Kec. Jumo, Kab. Temanggung setelah 
kita cek pada kegiatan Bantuan RTLH Prov. Jawa Tengah Tahun 2017 
TIDAK ADA. 
 

 
 

101. Bapak Warsito     23-08-2017 13:14 
 

Yth. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,  
Pungutan pembuatan sertifikat dg modus kesepakatan sbg pembenaran 
pungutan tsb,yg jadi cnth ds jatinegara sempor kebumen pungutannya 
600rb sedangkan di ds gunungmujil 500rb  
Mohon ditindaklanjuti, terima kasih 
 
Jawab : 
bahwa mekanisme dan persyaratan persertipikatan melalui pendaftaran 
tanah sistematis, telah diatur dlm SKB ( surat keputusan bersama) 
antara menteri ATR, mendagri dan menteri desa & daerah tertinggal 
nomor : 25/SKB/V/2017, nomor :590-3267A Tahun 2017, nomor:34 
Tahun 2017  Tentang teknis administrasinya dapat dikonsultasikan 
kpada kantor pertanahan setempat 

 
 
 

102. 

Yth. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,  
 
Beberapa waktu lalu, saya mengirimkan laporan saya tentang 
permasalahan rusunawa pekerja Gedanganak, Kab. Semarang, Provinsi 
Jawa Tengah. 
Terdapat beberapa hal yang mendasar yang ingin saya sampaikan 
bahwa rusunawa pekerja Gedanganak ini adalah program dari Bapak 
Presiden, yaitu Bapak Ir. H. Jokowi. 
Pada satu kesempatan disebutkan bahwa dengan adanya rusunawa 
pekerja ini akan sangat membantu kaum buruh, di mana kaum buruh 
adalah masyarakat berpenghasilan kecil. 
Lalu, tujuan dari rumah susun pekerja Gedanganak, Kab. Semarang ini 
adalah untuk membantu kaum buruh dalam mengelola perekonomian 
dan meningkatkan kesejahteraan buruh. 
Pada kenyataan yang ada bahwa penerapan jumlah iuran sewa 
perbulan sangat tinggi ditambah dengan biaya listrik yang sangat 
tinggi. 
Dari dialog yang pernah dilakasanakan antara penghuni dan pengelola, 
pihak penghuni mempertanyakan tentang Perda tarif rusun yang 
berlaku dan jawaban dari pihak pengelola atas nama DPU, Kab. 
Semarang adalah "jika merasa keberatan, silakan cari tempat yang 
lain." (Ir. Juwaer). 
Untuk permasalahan hunian, masih terdapat kebocoran di tiap-tiap 
hunian dan apabila banjir, tempat hunian juga ikut banjir. 
Hal ini sangat disayangkan karena rumah susun pekerja Gedanganak 



ini dibangun dengan menelan biaya yang tidak sedikit, yaitu Rp 
66.000.000.000,00. 
Kurang lebihnya, dalam hal ini dari kami sebagai penghuni telah 
mengajukan tinjauan kembali tentang harga sewa kepada DPRD 
Kabupaten Semarang dan melalui laporan ini, saya memohon dengan 
sangat kepada pihak kementerian dapat melakukan pemeriksaan dan 
audit secara tegas, kepada pihak pengelola dan DPU Kab. Semarang, 
dan juga mencari data kepada penghuni karena masa hibah rusunawa 
pekerja ini belum selesai. 
Jika penghuni dibebankan dengan kewajiban harus membayar uang 
jaminan rusunawa tanpa adanya perbaikan hunian, apakah salah? 
Kami mohon untuk solusianya. 
Besar harapan kami agar masalah ini dapat ditindak lanjuti dengan 
segera karena kami adalah masyarakat kecil yang jauh dari kenyataan 
untuk secara cepat mendapatkan hunian.  
 
Mohon ditindaklanjuti, terima kasih 
 
Jawab : 
Rusunawa Gedanganak yg terletak di Ungaran merupakan pekerjaan 
dari satker Strategis Kementerian PUPR yg dibangun pd th 2015 dan 
diresmikan oleh Menteri PUPR th 2016.  
 
Mengenai harga sewa rusunawa tsb merupakan kebijakan UPTD 
pengelola rusun yg dibentuk oleh pemkab Semarang. 
 
Sedangkan untuk pemeliharaan rusun tsb kami baru mendapat info 
mengenai kebutuhan perbaikan tgl 6 september kemarin. Jika melihat 
kerusakan yg ada kemungkinan besar membutuhkan dana lebih dari 
200jt sehingga harus melalui proses lelang. Utk melaksanakan proses 
lelang saat ini kami khawatir waktunya tidak mencukupi utk 
pelaksanaan pekerjaan sehingga rencana akan kami alokasikan  
perbaikan rusunawa Gedanganak pada kegiatan pemeliharaan th 2018. 

 
103. +6287877464315    13-09-2017 06:49  
 

Pagi pak gubernur,saya mau tanya sebenarnya bikin sertifikat tanah 
itu geratis apa bayar,soalnya saya sering lihat berita di tv pak 
presiden sering bagi sertifikat geratis tapi ko di daerah saya di 
kenakan biaya sekitar 500rb,mohon penjelasannya.Terimakasih 
 
Jawab: 

  
Terimakasih atas pengaduan saudara, kalau membaca pengaduan 
saudara ada kalimat gratis berarti saudara ikut dalam porgram PTSL 
atau biasa dulu disebut dengan PRONA, perlu diketahui ada beberapa 
kewajiban dari peserta PTSL sebenarnya informasi ini pasti sdh 
disosialisasikan apabila peserta atau pemohon hadir dalam sosisalisasi 
tersebut, berikut hal2 yg perlu di ketahui untuk  sertipikasi prona atau 
PTSL dibiayai oleh APBN, namun ada biaya yg menjadi kewajiban 
peserta prona atau PTSL antara lain : a. menyelesaikan BPHTB dan 



PPh sesuai ketentuan yg berlaku; b.materai sesuai dg kebutuhan; 
c.pembuatan dan pemasangan patok tanda batas; d.pembuatan  surat 
tanah (bagi yg belum ada); e.kelengkapan berkas yg berkaitan dg alas 
hak; f.dan lain-lain (biaya fotocopi, pemberkasan, dll) 

 


