LAPORAN MASYARAKAT LEWAT WEB (bkd.jatengprov.go.id)
Data sampai dengan 6 Oktober 2016

No Tanggal Name
1 30/04/2016 izurrohman

2 11/05/2016 Ibnu Kusbiantoro

E-mail

Description

Bidang

Status

izurrohman646@gmail.com

maaf mau tanya agar tidak simpang siur, untuk kepastian pendaftaran cpns
tahun 2016 itu dimulai kapan ya ?

Bidang Mutasi

Aktif

Saya PNS Kementerian Sosial (Pegawai Pusat), berdomisili di Solo.
pangkat/gol : Fungsional Perencana Madya/IVb, Berkeinginan mengajukan
mutasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Jiwa Surakarta).
Mohon informasinya apakah masih ada peluang un

ibnugp22@gmail.com

Bidang Mutasi

Aktif

Bidang Mutasi

Aktif

3 23/05/2016 Najwa

komodolari@gmail.com

waktu cpns saya ikut dalam pengangkatan tenaga honorer.. pertanyaan apakah
saya bisa penyesuaian ijazah Diploma III yang saya peroleh sebelum cpns ...
karena kepegawaian di kantor saya bilang ga bisa ga harus ada ijin belajar ..
bagaimana mendapatkan ijin

4 30/05/2016 rino cahyadi

rino_cahyadi@yahoo.com

bapak saya dari kementrian apakah perlu apabila saya Langkah awal
mengajukan mutasi ke pemprov jateng perlu melengkapi dengan persetujuan
menteri? dan apa maksud dari persetujuan PPK

Bidang Mutasi

Aktif

5 02/06/2016 trisna

grovisara@ymail.com

syarat mutasi pegawai pemprov jateng ke instansi yang masih dalam lingkup
pemprov jateng?

Bidang Mutasi

Aktif

6 13/06/2016 Irkham Wahid

elwachied@gmail.com

Yth. BKD yang terhormat saya PNS Kabupaten Kab. Rembang yang kemudian
dialihkan ke Propinsi karena mengajar di SMK.. kami dengar ada pengisian
data secara online simpeg online. bagaimana caranya?

Bidang Umum &
Kepegawaian

Aktif

7 13/07/2016 yn pramono hadi

ypram.hadi@gmail.com

mohon info untuk bisa melamar direksi atau dewan pengawas PD BPR BKK

Bidang Umum &
Kepegawaian

Aktif

8 18/07/2016 sukamto

suamtohadi@yahoo.com

terima kasih BKD mantaab infonya sangat bermanfaat

Aktif
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9 19/07/2016 aji

mastri_88@yahoo.co.id

Apakah PNS yang blm naik golongan dengan masa kerja 3 tahun bisa mutasi ke
pemprov jateng?

Bidang Mutasi

Aktif

10 19/07/2016 yudi m

yudi.murdiantoro@gmail.com

bkd kab.kebumen minta info 2 nama yang lulus ujian dinas 2016 yang katanya
foto ybs perlu direfisi/diganti.mksh

Bidang Pengembangan
Pegawai

Aktif

11 19/07/2016 yakup wasana

yakupwasana@yahoo.com

mhon tanya.berapa lma SOP waktu pngurusan rekomndasi pindah dari luar
daerah ke kab.di lingkungn prov.jateng ya? tks

Bidang Mutasi

Non Aktif

12 24/07/2016 giana farida gutama giana@formulatrix.com

jika teman saya menginginkan mutasi & diberikan syarat membayar sejumlah
uang yang tidak sedikit (>5jt), apa yang sebaiknya dilakukan?

Bidang Mutasi

Aktif

13 27/07/2016 Dimas

diearshaka@gmail.com

Selamat pagi...Jawa Tengah Gayeng!!! Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi!!!
Saya pegawai BLUD di salah satu instansi Rumah Sakit di Jawa Tengah. Saya
mau menanyakan bagaimana nasib pegawai yang sudah mengabdi selama 8
tahun, apakah nanti bisa diangkat menjad

Bidang Pengembangan
Pegawai

Aktif

nircahyo suko
14 28/07/2016
widodo

mau tanya pak ....untuk mutasi guru smk di satu kabupaten saat ini bisa dilayani
nircahyosukowidodo@yahoo.co.i
atau tidak ya??alasan mutasi agar dekat dengan tempat tinggal.....syarat mutasi
d
apa saja...trims

Bidang Mutasi

Aktif

15 29/07/2016 rahardian

rahardianhermie@gmail.com

terkait dengan mutasi pegawai ke lingkungan pemprov jateng, apakah biasanya
dari BKD Prov. Jateng menginformasikan formasi apa yang sedang dibutuhkan
di pemprov? seupama iya, dimana kami bisa mengetahui informasi tersebut?

Bidang Mutasi

Aktif

hery.dwipur10@gmail.com

mohon informasi, jika ada seorang pns yg menikah dengan janda yg sudah
punya anak, apakan anak yg dibawa oleh si istri baru bisa dimasukkan dalam
tunjangan anak?jika bisa apa persyaratan yg harus dilengkapi, trimakasih
sebelumnya atas informasinya

Bidang Umum &
Kepegawaian

Aktif

16 30/07/2016 dwi heri purnomo
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No Tanggal Name

E-mail

17 04/08/2016 nircahyosuko

nircahyosukowidodo@yahoo.co.i sy guru smkn 1 binangun.....sy ingin mutasi ke smk 2 cilacap th 2017 karena
d
ada guru smk 2 yang akan memasuki masa pensiun...bagaimana caranya?trims

18 06/08/2016 waluyo

waluyo.cokrojoyo@yahoo.com

syarat kenaikan pangkat pejabat struktural dari III.d ke IV.A

No

E-mail

Description

pksbpdiklat@gmail.com

Selamat Pagi, Bapak / Ibu Mohon Maaf Kami Mau infokan jadwal Bimtek /
diklat: BIMTEK PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN
PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA PNS DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH. http://www.pksbpbimtek.com/bimtek-analisisbeban-kerja/ PERMINTAAN

Tanggal

Name
Pusat Kajian Dan

19 10/08/2016 Sosialisasi Bina
Persada

Description

20 10/08/2016 Timopr

joanna.darkiel@o2.pl

sklep dc buty dc sklep Considering the fact that as soon as landrynkowe skiing
suits attended others, main issue "jacket and dirt bike pants or even bring
together? " quit to make sure you

21 15/08/2016 teguh

ndredet@yahoo.com

mohon info sekolah tingkat SMA yang membutuhkan guru bahasa indonesia.
istri saya pengin mutasi ke jawa tengah. makasih

22 22/08/2016 riyan p

riyanpratama25@yahoo.com

apakah ada formasi cpns 2016 untuk jawa tengah? mohon infonya

23 25/08/2016 ForZets

greenol.seeda@o2.pl

nasiona marihuany sklep Pot, hemp, your lawn, ganja long lasting name, we now
have well prepared numerous high-quality seeds enthusiast, which in turn without
doubt satisfy the anticipation for both pro dinnerwa

Bidang

Status

Bidang Mutasi

Non Aktif

Bidang Umum &
Kepegawaian

Non Aktif

Bidang

Status

Sekretariat

Aktif

Sekretariat

Aktif

Bidang Mutasi

Aktif

Bidang Umum &
Kepegawaian

Aktif

Sekretariat

Non Aktif

LAPORAN MASYARAKAT LEWAT WEB (bkd.jatengprov.go.id)
Data sampai dengan 6 Oktober 2016

No Tanggal Name
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Description

24 30/08/2016 ana

erianaeri89@gmail.com

mokoku@yahoo.com

25 06/09/2016

Agus Purwanto
Widyatmoko

Bidang

Status

mohon informasi, apakah benar ada moratorium pengajuan mutasi dari daerah
ke pemprov jateng? terimakasih atas infonya

Bidang Mutasi

Aktif

Perkenankan, saya PNS di Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
berniat untuk mutasi ke lingkungan Pemprov Jawa Tengah agar lebih dekat
dengan keluarga, bagaimana prosedurnya dan langkah-langkah yang harus saya
tempuh?

Bidang Mutasi

Aktif

Sekretariat

Aktif

26 07/09/2016 lsmap Jakarta

dekopin.info@gmail.com

Info Kegiatan Bimtek bagi Pemerintah Daerah diantara lain : 1. Bimtek Bagian
Keuangan 2. Bimtek LAKIP 3. Bimtek dan Ujian Sertifikat Barang/Jasa
Pemerintah 4. Bimtek Pengelolahan Aset Daerah dan PAD 5. Bimtek Pajak dan
Retribusi Info lebih lanjut kunjungi

27 20/09/2016 david arifin anwar

arifinanwar777@gmail.com

Saya mau tanya kapan pemprov akan membuka rekrutmen pns/pegawai kontrak Bidang Pengembangan
tahun 2016
Pegawai

Aktif

28 20/09/2016 david arifin anwar

arifinanwar777@gmail.com

Saya mau tanya kapan pemprov akan membuka rekrutmen pns/pegawai kontrak Bidang Pengembangan
tahun 2016
Pegawai

Non Aktif

29 20/09/2016 david arifin anwar

arifinanwar777@gmail.com

Saya mau tanya kapan pemprov akan membuka rekrutmen pns/pegawai kontrak Bidang Pengembangan
tahun 2016
Pegawai

Non Aktif

30 26/09/2016 ahmad

sholih1996@gmail.com

Bagaimana alur jika ingin mutasi dari prov jateng ke provinsi lain?karena yang
saya baca dari web ini hanya yang mau masuk ke lingkungan prov jateng saja.
Mohon informasinya. Terimakasih

Bidang Mutasi

Aktif

31 28/09/2016 anung mashudi

anung.mashudi@yahoo.com

untuk bulan sep-okt apakah sudah bisa mengajukan surat pindah/mutasi dalam
1 kabupaten ? dan jika sudah bisa, mohon contoh format surat mutasinya....

Bidang Mutasi

Aktif
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32 29/09/2016 Rahmanto

van.devdyx@gmail.com

33 30/09/2016 Optiny58

Description

Bidang

Status

Bidang Mutasi

Aktif

glklzzcqelttfgbzys@319.e90.biz opcje binarne broker, binäre optionen steuern, opzioni

Sekretariat

Aktif

34 03/10/2016 nircahyo suko

saya guru smkn 1 binangun cilacap berniat mengajukan mutasi ke smk n2
nircahyosukowidodo@yahoo.co.i cilacap dengan alasan jarak dan adanya guru yg memasuki pensiun di smk
d
2...apakah bln oktober ini sudah boleh mengurus mutasi tsb..langsung ke bkd
jateng atau dinas pendidikan jateng...

Sekretariat

Aktif

35 06/10/2016 heru purnomo

herupurnomo_ian@yahoo.com

Mohon pencerahan untuk P3D dinas ESDM Kabupaten/Kota (Wonogiri) proses
sampun dugi pundi...maturnuwun

Bidang Mutasi

Aktif

36 06/10/2016 Williamsed

sdvxcbsdhg1@mail.ru

beachwood family health center meridia kopen glynn county health department

Sekretariat

Aktif

Yth. Admin BKD Prov. Jateng Mohon informasi terkait syarat mutasi pns dari
salah satu Kementerian ke Pemda Prov. Jateng, sebagai berikut 1). Apakah
pegawai yg menduduiki jabatan eselon IV di Kementerian kalau hendak
mengusulkan mutasi ke Pemprov Jateng

