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1 @Adhi_K1168

@ganjarpranowo , Ms Gub..ada solusikah utk kondisi spt ini, tiap kali 

periksa di RS Margono Sukarjo Pwt, antri lebih dari 2 - 3 jam, di klinik 

penyakit dalam. https://t.co/s56LYQikWM

4-Sep-18 Terma kasih. Segera tindaklanjut dan koordinasi 

dengann instansi terkait

Twitter Kemala

2 @Mame26539536

@ganjarpranowo Selamat malam pak mau Urus permohonan Laik 

minum utk usaha Depot air minum isi ulang apakah ada tarif 

biayanya ya pak? Mohon pencerahan.

5-Sep-18 Tks. segera koordinasi dengan instansi terkait Twitter Kemala

3 @TWidiantoro

@ganjarpranowo nuwun Sewu pak gubernur....saya mau tanya 

prosedur pengajuan rehab polindes(poliklinik kesehatan desa).... 

alamat desa tursino kecamatan Kutoarjo

18-Sep-18 Silahkan datang ke Dinas Kesehatan Kabupaten 

Purworejo

Twitter Kemala
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1 @FebyRudyan

@ganjarpranowo slmat pagi pak, knpa prosedur jamkesda susah 

pak? Dan knpa pembagian kartu Indonesia sehat tidak merata? 

Terimakasih

14-Aug-18 Tks. Silahan menghubungi Dinas Kesehatan setempat Twitter Kemala

2 @ifafoh

@ganjarpranowo selamat malam pak ganjar. Pak,knpa ya sekrang 

mau berobat dirumah sakit saja pakai zona"an. keluarga saya ,lebih 

dari 1 orang rutin kontrol di RSUD Purworejo,tapi waktu dientry 

munculnya rumah sakit lain yg TIDAK ADA dokter yg (biasanya).

27-Aug-18 Tks. Segera tindaklanjut dengan instansi terkait Twitter Kemala

3 @Ayaanurhaya24

@ganjarpranowo mohon respon dan pertolongan pak. Saat ini ibu 

membutuhkan kamar icu dan dokter bedah syaraf

28-Aug-18 Tks. D RS mana? Twitter Kemala

4 @HWirjohandjojo

Yth. PakGub @ganjarpranowo, Bapak tahu Vaksinasi itu sangat 

penting utk kesehatan masyarakat/bangsa/negara, bagaimana masih 

banyak daerah di Jawa Tengah yg menolak vaksin & KB?

28-Aug-18 Tks. Segera tindaklanjut utk mengedukasi masyarakat 

pentingnya imunisasi

Twitter Kemala

5 @nurmanMlana

@ganjarpranowo @dinkesjateng apa bnr ada aturan kl wrga yg 

‘terpaksa’ melhrkan di rumah itu kena denda 2 juta? Sy dpt info dr 

tman, ad warga yg kena denda oleh puskesmas Japah sbesar 2 juta.

28-Aug-18 erimakasih informasinya. Segera tindaklanjut dengan 

instansi terkait

Twitter Kemala

6
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1 @nasr_aja

@dinkesjateng min apakah setelah operasi kemudian ternyata 

mengakibatkan masalah lain bisa dikatakan malpraktek?? dan sejauh 

mana pertanggungjawaban rsnya?

3-Jul-18 Segera tindaklanjut dengan pengelola program dan 

instansi terkait

Twitter Kemala

2 @Kha_anwar85

@ganjarpranowo pak minta petunjuk, saya perpanjang STR di MTKI 

udah hampir 1 th tdk ada jawaban @dinkesjateng

4-Jul-18

Tks. Segera koordinasi dengan instansi terkait Twitter Kemala

3 @sangtiand

Pasien bu sumiyati dri dinsos skh dbntu buat rujukan ke kustati. Dri 

pagi smpe sore skrng dirujuk ke PKU solo . Tlng bagaimana ini? Apa 

gara2 Kis? Kondisi fisiknya sangat mngerikan. Cc: @ganjarpranowo 

@dinsosjateng @provjateng @dinkesjateng #kemalajateng 

https://t.co/ymAIECeki6

5-Jul-18 Tks. Segera koordinasi dengan instansi terkait Twitter Kemala

4 @wargakudus

Tolung dibantu ndoro @ganjarpranowo @MusthofaWardoyo 

@dinsosjateng #Wargakudus #JatengGayeng #KemalaJateng 

https://t.co/o7OUwinmO9

6-Jul-18 Tks. Sgera koordinasi an tindaklanjut dengan instansi 

terkait

Twitter Kemala

5 @rilorfm

@ganjarpranowo pak apa benar tarif legalisir STR bidan di dinkes 

jateng @dinkesjateng perlembar bayar 10rb? Kemarin teman sy 

legalisir 10lbr 100rb loh, itu uang buat apa ya?? #KemalaJateng 

#JatengGayeng . @provjateng @humasjateng @TwitJawaTengah

13-Jul-18 Tks infonya, segera koordinasi dengan MTKP Jateng Twitter Kemala

6 @Santoso_Relawan
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Selamat Pagi @dinkesjateng mau tanya Imunisasi Anak iku Gratis 

atau Bayar Pak/Ibu,,,??? Nie ada yang Imunisasi di Bidan Desa di 

Pungut Biaya Rp. 25.000,- Tolong Penjelasannya,, Mathur Suwun,,,

25-Jul-18 Tks. Imunisasi dasar disediakan gratis di Puskesmas Twitter Kemala

7 @Harjo85850368

@dinkesjateng mohon informasi kalau pengobatan alternatif itu 

pakai ijin tidak soalnya katanya mengaku dokter ?

25-Jul-18 Tks. Segera koordinasi dengan pengelola program 

terkait

Twitter Kemala

8 @Suciani_ari

Assalamu'alaikum pak.. @ganjarpranowo Pak tlong di jateng adain 

layanan kya gini pak (gambar dbwh) progamnya pak ridwan, biar 

masyarakat kecil smkin byk yg sehat, soalnya klo utk yg tmpt 

tinggalnya jauh dr puskesmas/kota agk kberatan ongkosnya pak. Trm 

ksh. https://t.co/4lEddsnneA

27-Jul-18 Tks. Koordinasi dan tindaklanjut dengan pengelola 

program terkait

Twitter Kemala

9 @nasr_aja

@dinkesjateng mohon info apkh kebocoran uretra yg diakibatkan 

ops cesar dan angkat rahim bisa disebut malpraktek? istri sy 

mengalami hal itu..dan nantinya hrs dioperasi lagi

31-Jul-18 Tks. Segera koordinasi dengan pengelola program 

terkait 

Twitter Kemala

10 @solehun15

@dinkesjateng mohon di kroscek ke lapangan apakah sudah ada 

surat izin ke lingkungan terkait usaha pembesaran ayam potong di 

desa pingit rt 05 rw 05 rakit banjarnegara

31-Jul-18 Tks. Segera tindaklanjut dengan instansi terkait Twitter Kemala
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1 @AgungHerry72

@ganjarpranowo semoga pihak dinas kesehatan agar bisa merawat 

ybs, di RS agar segera sembuh dan kembali ke sekolah. Tidak ke 

Sekolah sejak September 2017 karena Kanker Tulang, Ossy Didoakan 

Segera Sembuh https://t.co/qZXoEywK3l

4-Apr-18 Tks. Segera tindaklanjut dan koordinasi dengan 

instansi terkait

Twitter Kemala

2 @Ardian11566134

@rsud_moewardi kejadian tadi pagi akibat pintu masuk pasien di 

kunci.@ombudsmanjateng @ganjarpranowo @jokowi 

https://t.co/Cbkvv2m1d2

5-Apr-18 Segera tindaklanjut dengan instansi terkait Twitter Kemala
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1 @VisitJepara

Sahabat difabel butuh visit bagian kesehatan. Nama: Ahmad 

Risdiyanto Alamat: Pecangaan Wetan, RT 02 RW 03 Nama Bapak: 

Mastur Nama Ibu: Yuniati Pasien mengalami keluhan sakit bagian 

perut. Tidak memiliki BPJS. #KemalaJepara #KemalaJateng 

https://t.co/0X74jj9We1

5-Mar-18 Segera tindaklanjut dengan instansi terkait Twitter Kemala

2 @xd_handaya

Cc #KemalaJateng @ganjarpranowo https://t.co/fPijDW4e4u 5-Mar-18 Segera tindaklanjut dengan instansi terkait Twitter Kemala

3 @taffaKurnia

@dinkesjateng maap min mau nanya. Apakah kalo masuk awal untuk 

inap harus bayar tindakan awal?

21-Mar-18 Terima kasih. Segera koordinasi dengan instansi 

terkait

Twitter Kemala

4 @Ahmadzaenuri200

@ganjarpranowo pak apa pemegang kartu indonesia sehat kalau 

berobat harus menunggu antrian berbulan bulan ,apa tidak ada 

prioritas untuk anak,penyakit ? Anak adik sy umur 10 thn mau oprasi 

tumor sampai lelah menunggu ,mohon penjelasanya matur Nuwun.

22-Mar-18 Terimakasih. Segera tindaklanjut dengan instansi 

terkait

Twitter Kemala

5 @GmSeptian

@ganjarpranowo @hendrarprihadi @KemenkesRI @jokowi mohon 

u/ d tambah ruangan inap anak d RSUP Dr. Kariadi Krn R.inap anak 

sangat sedikit. Mohon lbh d perioritas kan..anggap saja mereka ada d 

posisi anak kita yg hrs d IGD u/ tggu kamar.

22-Mar-18 Segera tindaklanjut denga instansi terkait. 

Terimakasih

Twitter Kemala

6 @Abidin20021653

@ganjarpranowo Assamualaium ,pak mohon bantuanya buat adik 

sya yg sudah di rawat di RS karyadi karena dari pihak rumah RS kita 

di kasih waktu 3 hari rabu sampai hari jumat untuk bikin BPJS 

Sedangkan aku ngurusin sndiri 1 bulan bru aktif bpjsnya mhon 

bantuannya pak@ganjarpranowo https://t.co/TsoZ2oTz07

29-Mar-18 Segera tindaklanjut dengan instansi terkait. 

Terimakasih

Twitter Kemala
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1 @Suprianto5944

Bagaimanaya kalau mau bikin kartu KIS untuk anak saya terhambat, 

karena nomer NIK anak saya dipakai orang lain, 

bagaimana@dinsosjateng

7-Feb-18 Segera tindaklanjut dengan instansi terkait. Tks Twitter Kemala

2 @ObYWidiyanto

Bapak @ganjarpranowo mungkin bisa membantu. @dinsosjateng 

@tksk https://t.co/aOzgzBjFTm

7-Feb-18 Tks infonya. segera tindaklanjut dengan instansi 

terkait 

Twitter Kemala

3 @PapaPipih

@ganjarpranowo, ini muridku di SDN Sekardoja, Desa Pamulihan, 

Larangan, Brebes. Sudah berobat pakai BPJS tp no antri oprasi 580, 

anaknya dah ngeluh sakit klo disekolah. Bisa tlg di bantu percapat 

pak gub https://t.co/zQVZKlJUTP

8-Feb-18 Tks. Segera tindaklanjut dengan instansi terkait

4 @annadzirt

Nyuwun sewu pak Gubernur @ganjarpranowo, teng RSUD Kec 

Sidareja Cilacap wonten niki. Nopo onten aturan pendaftaran di rs 

harus bayar? https://t.co/FzN6UdjNAj

12-Feb-18 Tks. Segera tindaklanjut dengan instansi terkait Twitter Kemala

5 @heri_laregrage

@LaporgubJateng @ganjarpranowo bikin STR dan legalisir di MTKP 

Jateng bisa berbulan bulan mohon dipersingkat waktunya. Banyak jg 

yg digantung karena tdk dpt sms berbulan bulan @provjateng 

@dinkesjateng

21-Feb-18 Segera tindaklanjut dengan MTKP Jateng Twitter Kemala

6 @bayuajinuu

@ganjarpranowo pak, sy perawat mau legalisir STR di dinkes prov 

jateng sudah 1 bulan blm jd, sedangkan yg byr tf bisa lgsg jadi, 

nuwun pak..

26-Feb-18 Tks, segera tindaklanjut dengan MTKP Jateng Twitter Kemala

7 @imemzaenal

Nderek tangklet pak Gubernur @ganjarpranowo , alasan Rumah 

Sakit bahwa kamar penuh itu wajar tidak ya pak, ? Penanganannya 

bagaimana ? Suwun

28-Feb-18 Tks. Segera tindaklanjut dengan instansi terkait Twitter Kemala

PROGRES PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL

BULAN :    FEBRUARI 2018

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH



NO ISI ADUAN TANGGAL TANGGAPAN KANAL

1 @rohmad_amirudin

@dinkesjateng @ganjarpranowo Pak pejabat mau menanyakan 

vaksin gratis difteri untuk masyarakat jateng udah ada belum ya???

22-Jan-18 Tks. Segera tindaklanjut dengan program terkait Twitter Kemala

2 @NovelBarimbing

Setelah info yg tertanam kuat di masyarakat ttg Vetsin/MSG yg 

memberi efek buruk sekarang muncul info kebalikan. Mana yg layak 

diikuti ? @ganjarpranowo @tbhasanuddin https://t.co/haJKk9UN44

26-Jan-18 Segera tindaklanjut dengan program terka. Tks Twitter Kemala

3 @Suprianto5944

Bagaimanaya kalau mau bikin kartu KIS untuk anak saya terhambat, 

karena nomer NIK anak saya dipakai orang lain, 

bagaimana@dinsosjateng

7-Feb-18 Segera tindaklanjut dengan instansi terkait. Tks
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