
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

No Judul Informasi Ringkasan Isi 

Informasi 

Pejabat yang 

Menguasai 

Informasi 

Penanggung 

Jawab 

Pembuatan 

Informasi 

Waktu 

Pembuatan

/Penerbita

n Informasi 

Bentuk 

Informasi 

yang 

Tersedia 

Jangka 

Waktu 

Penyim

panan 

Jenis Media 

yang Memuat 

Informasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 

1. PENERTIBAN 

WARUNG 

REMANG-

REMANG 

Lapor di seluruh 

kalsel banyak warung 

jablay,bilyard wanita 

nakal,balapan 

liar,pengemis,orang 

gila,pengamen,di 

hotel dijadikan 

sexs,kapal/takbut batu 

bara,perdagang 

keliling dan pakkir 

liar mohon di basmi 

sekalsel. 

Bidang 

Trantibum 

Bidang 

Trantibum 

16 JANUARI 

2020 

 

DIGITAL 

LAPOR 

 

- 

 

SP4N LAPOR 

2. PEMBANGUNAN 

SARANG 

BURUNG WALET 

MERESAHKAN 

Lapor paman mohon 

izin, sayang ingin 

melapor ada 

pembangunan sarang 

burung walet yang 

meresahkan karena 

suara yang 

ditimbulkan serta 

Bidang 

Trantibum 

Bidang 

Trantibum 

27 JANUARI 

2020 

 

DIGITAL 

LAPOR 

 

- 

 

SP4N LAPOR 



membuat jelek 

tataankomplek kami, 

lokasi di jalan sultan 

adam komplek 

taekwondo permai 

jalur 8 banjarmasin. 

terimakasih 

3. KEGIATAN 

BENGKEL MOBIL 

DIRASA 

MENGGANGU 

WARGA  

Lapor paman banjar 

mohon kepada pihak 

berwenang agar 

menindak kegiatan 

perbengkelan mobil 

tanpa izin di jl a yani 

km 8,200 komplek 

graha alam manarap 

rt.01 no.11 kertak 

hanyar kabupaten 

banjar, karena bising 

dan sangat 

mengganggu 

Bidang 

Trantibum 

Bidang 

Trantibum 

24 FEBRUARI 

2020 

 

DIGITAL 

LAPOR 

 

- 

 

SP4N LAPOR 

4. PUNGLI PARKIR 

LIAR KEPADA 

PESERTA CPNS DI 

AREA KANTOR 

GUBERNUR 

KALIMANTAN 

SELATAN  

Lapor paman, peserta 

tes cpns dipungut 

parkir liar di area 

kantor gubernur 

kalimantan selatan 

peserta tes cpns 2020 

yang tes di area kantor 

gubernur kalimantan 

selatan kenapa 

dipungut parkir liar. 

mungkin jumlahnya ga 

Bidang 

Trantibum 

Bidang 

Trantibum 

6 APRIL 2020  

DIGITAL 

LAPOR 

 

- 

 

SP4N LAPOR 



seberapa tapi yang tes 

kan ribuan kan jd lahan 

empuk bagi preman, 

alangkah baiknya 

berdayakan satpol pp 

yang ada. mohon 

tindak lanjutnya 

terimakasih. 

5.  

MOHON BANTUAN  

ALAT PEMADAM 

 

 

saya mewakili para 

pemuda dan bpk,kula 

warga.77. yang ada 

ditempat tinggal saya. 

kami berencana untuk 

lebih mencukupi 

sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan oleh 

bpk.kula 

warga.77,yang sudah 

kami bangun dengan 

hasil swadaya 

masyarakat yang ada 

di kampung kami, 

yang beralamat di 

jln.veteran, 

gg.keluarga,rt.22. 

kel,sungai bilu. 

kec.banjarmasin 

timur. banjarmasin. 

kal-sel.namun sayang 

kami masih terkendala 

masalah dana. 

Bidang 

Trantibum 

Bidang 

Trantibum 

15 JANUARI 

2021 

 

DIGITAL 

LAPOR 

 

- 

 

SP4N LAPOR 



oleh sebab itu kami 

sangat mengharapkan 

bantuan dan 

pengertian serta 

partisipasi dari bapak / 

ibu.anggota dewan 

wakil rakyat yang 

saya hormati,agar 

dapat membantu 

bpk.kula warga.77 

yang kami 

miliki,supaya kami 

dapat ikut menjaga 

dan antsipasi kalau 

ada musibah 

kebakaran diwilayah 

banjarmasin pada 

umumnya dan 

kampung tempat 

tinggal kami pada 

khususnya... 

sebelum dan 

sesudahnya saya 

mewakili aspirasi 

pemuda dan bpk.kula 

warga.77 

mengucafkan 

banyak-banyak 

terimakasih,atas 

perhatiannya yang 



mau mendengarkan 

aspirasi serta 

keinginan dari  

 

2. PEMBATASAN 

AKSES KE 

LINGKUNGAN 

PEMPROV KALSEL 

MENCEGAH 

BALAPAN LIAR 

Saran agar akses jalan 

masuk dan keluar 

kawasan pemprov 

kalsel dijaga agar 

menghindari balapan 

liar 

Bidang 

Trantibum 

Bidang 

Trantibum 

8 JUNI 2021  

DIGITAL 

LAPOR 

 

- 

 

SP4N LAPOR 

 

 


