








































ADUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DM INSTAGRAM

JUNI 2020

NO TANGGAL AKUN ISIKELUHAN TANGGAPAN

1 1 Juni 2020 @permataswp Halo min.

Saya warga Solo, hendak bertanya.
Kalau hendak minta surat keterangan
bebas covidl9 guna keperluan utk tes
pekerjaan, itu bisa kah saya datang ke
puskesmas langsung? Atau harus ke
rumah sakit ya?

Dan untuk biayanya gratis atau
dikenakan biaya?
Terimakasih. Semoga ada iawabanffi

Monggo telf hotline solo
Nuwun

2 1 Juni 2020 @alfyh.rhm Selamat sore, perkenalkan saya Alifiyah
Rahma Pertiwi fungsionaris departemen
sosial politik BEM FISIP Undip.
Berhubungan dengan isu New Normal
yang santer dibicarakan, kami ingin
mengadakan diskusi terkait isu tersebut.

Kami yakin peran dari pemerintah
sangatlah penting terkait hal ini,
terutama tentang pelaksanaan protokol
kesehatan ketika akan diwujudkannya
New Normal, sehingga tidak akan ada
lagi krisis komunikasi pemerintah yang
menyebabkan kepercayaan masyarakat
akan pemerintah menurun.

Monggo bersurat secara resmi.
Terima kasih

3 2 Juni2020 @nathanyangela Selamat sore,
Perkenalkan saya Angel dari PT.DS
Solutions lnternasional
Perusahaan kami bergerak dibidang
distribusi alat medis ( seperti masker,
disinfectant, hand sanitizer, sarung
tangan, rapid tesl covid, dan PCR )

Jika saya mau menawarkan produk ke
dinas kesehatan Prov Jawa Tengah ,

saya bisa hubungin kemana ya?
Terimakasih sebelumnya

4 3 Juni 2020 @ditagna Assalamualaikum wr.wb

Mohon maaf mengganggu waktunya,
saya Dita mahasiswa yang sedang
melakukan proses pembuatan KTl,
disini saya membutuhkan data Angka
Kematian lbu (AKl) di Jawa Tengah
untuk tahun 2019. Apakah data untuk
tahun terbaru sudah ada?

Terimakasih

semua permohonan data ke PPID
nggih
Googling kak
Coba caranya bgmn
Nuwun

5 3 Juni 2020 @fitri.liarikaS9 Untuk STR perawat juga di sini??
Berapa lama proses legalisirnya??

6 4 Juni202A @funiagustya Selamat siang admin.. sy mau
menanyakan kapan pasar peterongan di
sterilkan ya? Terima kasih sbelumnya

Wewenang pemkot semarang niku.
Nuwun
Monggo dijapri pemkot smrgnya



7 4 Juni 2020 @fathan.syafiq.90 lssalamualaikum
lPaUBu tolong saya
Tgl 9 Maret 2020 lalu saya habis
melahirkan di puskesmas 1 Sumbang,
awalnya berjalan lancar saya lahiran
normal anak syjuga sehat dengan BB
3.1 509r.
Setelah beberapa menit plasenta ga
keluar2 katanya lengket tapi sama Bidan
Puskesmas dipaksa keluar
Setelah plasenta keluar sy pendarahan
hebat sampai ganti 3karpet bersalin
saking banyaknya darah yg keluar.
Kemudian sy dirujuk ke IGD RS
Margono Soekarjo
fathan.syafi q.90's profl le picture

Sy dirawat di ICU 2hari setelah itu hari
ke-3 pindah ke ruang HCU dan ternyata

Keluhan sudah kami sampaikan ke
dkk banyumas ngggih. Semoga dari
pihak ybs segera menghubungi
njenengan. Matumuwun. Sehat selalu
nggih. niku ranah dinkes banyumas
nggih
kami dinkesprov jateng
ada tatanan pemerintahan yg tidak
dapat langsung dipotong
tetapi sudah kami sampaikan

kepada dinkes banyurnas
njenengan juga bisa coba
mengadukan keluhan njenengan di :

http://lapakaduan. banyumaskab. go. id/
dicoba
agar lgsg diatasi oleh pemkab
banyumas

8 4 Juni 2020 @dedykurnia94 Min maua tanya .... Di pandemi ini plS
PK masih bisa dijalankan ga min ?

Masih bisa dilaksanakan dg protokol
kesehatan bagi petugas
puskesmasnya

9 4 Juni2020 @riaspengantinad Min, mau tanya legalisir str online bisa
gak?

Lihat highlights

10 5 Juni 2020 @praptikasih Bisa di lakukan secara online ga ya
paUbu, soalny sv lq keria di iawa barat

Dibaca komen2nya.

11 5 Juni 2020 rl4,, qsr rlrrll sYIal tgI Selamat siang Dinkes Prov Jateng.
Saya mau bertanya, untuk kota
semarang, faskes yang melayani rapid
tes / swab dimana saja ya? Terimakasih

Di lab2 sdh ada
Klinik jg
Rs swasta jg ada
Nuwun
Apabila ingin tes mandiriya. yg
berbayar pribadi

12 6 Juni 2020 @erwin.saputra_ Assalamualaikum min, ijin bertanya,
apakah ada data persentasi kematian
akibat covid dengan penyakit komorbid?
Terima kasih

Waalaikumsalam wr wb. Data vq
tersedia vo ada di web sperti ini noqih
https :/lc_orong" iatengplov. go. i{daJra

13 8 Juni 2020 @ashri_ainin assalamu'alaikum, maaf malam2
mengganggu..mau tanya min, untuk
pendatang yg mau ke jawatengah itu
kan harus sesuai dengan prosedur
covid kan..nah untuk prosedumya
sendiri itu apa aja ya min? boleh minta
tolong untuk dishare? trimakasih

Jateng tdk mengeluarkan syarat
khusus. Nuwun

14 9 Juni 2020 @annisabasith Permisi kak
Saya dari Klaten
Kak, ibu saya adalah perawat di RSST
Soeradji Tirtonegoro yang menangani
pasien Covid 19
Guna untuk PPDB
Bagaimana cara agar saya terdata oleh
dinkes Jateng ya
annisabasith's profile picture
Terima kasih

Selama sdh diinput online oleh Oin(e!
kab klaten maksimal tgl 4 juni 2020
iam 24.00. Maka otomatis datanya
ada di PPDB putra puiri nakes di
Dinkes Prov Jateng.

15 10 Juni
202A

mijiltrie Minta info ada lowongan kerja untuk d3
mijiltrie's profile picture
Trimakasih

tidak ada. hanya ada ini :

https:l/dinkesjatengprov. go .idl vZA 1 glla
2Q I 061 1 5l rekrutmen-relawan-tenaga-
kesehatan'nemnr \r-i.+an^l

16 10 Juni
2020

@raffiauliyaa Halo kak, saya ingin bertanya

Nomor surat keterangan Anak Tenaga
Kesehatan Penanganan Covid-19 itu
yang mana ya?
raffi auliyaa's profile picture
Soalnya itu diperlukan untuk mendaftar
sma



17 10 Juni
2020

@novicwulandari Min apa benar kegiatan posyandu di
desa2 sdh diperbolehkan kembali?
Kalau kegiatan vaksin di kantor kpala
desa ato puskesmas sya setuju min, g
mslh. Soalnya klo vaksin kan penting. Di

Seharusnya tetap berjalan sesuai
proiokol kesh

18 14 Juni
2020

@abdur_3007 Maaf.... katanya pemerintah
memfasilitasi pemeriksaan gratis untuk
sanlri guna untuk minta surat
keterangan sehat.....
Tpi buktinya di puskesmas kami masih
saja di pungut biaya...

Nggih kami.laporkan hal inike dinkes
kab magelang

19 '15 Juni
,ntn

@mellazahrina Siang Min.. mau tanya
l^^+^^^ ralzn 'lman ,,li6L^- ^.^., ial^^^ il. .

Dipengumuman jelas

20 1 5 Juni
2020

@bbbunno Selamat pagi, bapak/ibu admin.

Pak, saya salah satu karyawan di PT
ungaran sari garments, pringapus.
Kemarin malam saya mendapat kabar,

untuk teguran kepada karyawan bukan
ranah dinkesprov nggih
mohho dilaporkan ke Atasan tempat
njenengan bekerja

21 15 Juni
2020

@zkyenggarT4 Selamat pagi admin, saya mendapatkan
info tentang rekrutmen tenaga relawan
covid 19 di dinkes jateng. Ada salah
satu syarat untuk mengisi formulir
pendaftaran. Formulir pendaftaran itu
bisa didapatkan dimana ya min? Minta
langsung ke dinkes jateng atau
bagaimana? Mohon bantuannya.
Terimakasih

download saja di :

https:l/dinkesjatengprov. go .idl v2A1 8l2O
20/06/1 S/rekrutmen-relawan-tenaga-
kesehatan-pemprov-jatengl

22 15 Juni
2020

@hikariichinoT Min mau tanya untuk yang relawan itu
masa kerjanya berapa lama ya?

rencana 4 bulan namun nanti akan
ada evaluasi sebelumnva

23 15 Juni
,nrn

@Sesuaidgn Yg c Untuk perawat ners tidak ada ya admin? Sesuai dgn Yg diminta nggih

24 15 Juni
2020

@nhidayah_ Lulusan sarjana gizi boleh mendaftar
menjadi lenaga promkes tidak ya?

kak sesuai saja.

25 15 Juni
2024

@lanigacahya Selamat pagi min mau tanya bener
berita nya apa gak ya foto diatas
(perihal rekruitment relawan
penanganan covid-19)

download saja di :

https :l/dinkesjatengprov. go .idl v2O18 I 20
20/06/1 5/rekrutmen-relawan{enaga-
kesehatan-pemprov-jatengl

zo 15 Juni
2020

@alysafatina20l6 Selamat siang mohon dibantu untuk
menjawab,dokumen apa sajakah yang
harus dislapkan oleh teman2 kerja saya
yang akan diberangkatkan lagi ke PLTU
SULUT 3 untuk bekerja kembali
disini..apakah hanya rapid tesl saja atau
ada yang lain...terimakasih

kembali kerja ke sulut monggo
ditanyakan syarat disana
bukan dikami
nuwun

27 15 Juni
2420

@adiprayogo1708 ljin bpUibu apakah nanti bisa
diiempatkan sesuai domisili. Jika bisa
saya segera mendaftar ft
adiprayogol 708's profile picture
Sy kemarin tgs sbg relawan covid di
kota pekalongan jika bisa saya akn
melanjutkan tgas saya

hrs siap di tempatkan di 35 kab/kota

28 15 Juni
2020

@lia_arsy6 D4 kebidanan bisa mendaftar pak? sesuai syarat saja ya

nuwun

29 16 Juni
2020

@indrikw20 Selamat sore min, mau tanya kalo mau
minta surat verifikasi STRTTK untuk
Tenaga Teknis Kefarmasian apakah
dari dinkes prov?

Yaa... silahkan bersurat kepada
kepala dinas kesehatan prov jateng

30 16 Juni
202A

@mijiltrie Saya ikut daftar relawan covid 19 tapi
ternyata bukan untuk d3 keperawatan
Apakah ada harapan
mijiltrie's profile picture

Trimakasih infonya

Hanya sesuai dengan spesifikasi yg
diminta ya kak. Maaf. Nuwun



31 17 Juni
2020

@molinaindw Selamat pagi min. Mohon maaf ingin

bertanya, untuk Pengumuman hasil

rekruitmen relawan covid akan

diumumkan di website dinas kesehatan

provinsi jateng kah? Terimakasih

sebelumnya

di semua kanal

32 17 Juni
2020

@sankesasia.men Untuk pengumuman hasil rekruitment

kan tanggal 17 Juni, itu lihatnya diaman

ya kak ?
sankesasia.men's profile picture

Lihatnya dimana Ya kak, hasil

nanti akan diinfokan lebih lanjut.

33 21 Juni
2A2A

@luluthuditaloven Selamat siang saYa LULUT HUDITA

LOVEN dATi RSUD KI AGENG SELO

WIROSARI, mau tanya untuk legalisir

str perawat bolehkah ngirimnya lewat jnt

rombongan beberaPa orang atau

ngirimnya harus sendiri-sendiri? Terima

kasih

Mohon maaf baru membalas.

boleh dengan maksimal fotokopi per

orang 5 lembar saja. nuwun

34 22 Juni
2A2A

@andreeeku Assalamualaikum admin saya mau

tanya kenapa pasien dengan rekam

medis sakit ginjal dan harus cuci darah

kok masuk kategory odP corona Ya

mohon penjelasan

waalaikumsalam wr wb. semua pasien

yang dillakukan tindakan apapun di RS

memang secara prosedur seperti itu.

odp apabila tidak ada gejala tidak apa

apa kak. nuwun

35 122 Juni
lzozo

@afath_afath sore, mau tanya, mengenai lanjutan dari

hasil oprec relawan covid gimana ya?

apakah sudah ada info lanjutan atau

baru sebatas Pengumuman? takutnYa

saya ketinggalan info karena belum ada

email apapun. terimakasih

baru sebatas pengumuman kak. nanti

diinfokan lebih lanjut untuk proses

selanjutnya, karena masih menunggu
yang ATLM dulu. nuwun

36 24 Juni
2020

@div.andira Assalamu'alaikum,
Selamat siang, maaf mengganggu

waktunya. Saya Diva Andira Rahma

Bramnesty dari DPM Poltekkes

Kemenkes Semarang ingin mengajukan

kerjasama kePada Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah bidang promosi

kesehatan untuk menjadi juri podcast

,lomba National Parliamentary

lCompetition ln Health pada kegiatan yg

lakan kami adakan pada tanggal 6-31 juli

lZozo. npatah ada persyaratan khusus

luntuk mengajukan kerjasama ini?

lTerimakasih.
I

Ajukan surat saja

Kepada Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah

37 25 Juni
2024

@oktavia013_ Kak tolong diperPanjang masa anak

tenaga kesehatan covid 19 untuk
mendaftar sekolah kak saYa mohon

karena dipuskesmaa ibu saYa tidak
mengetaui peredaran surat tersebut,
mohon oenoertiannva kak&

Itu kebijakan kak

Bukan ditangan kak admin

38 25 Juni
2020

@nur.r.nisa Permisi min, mau bertanya kalau ke

semarang harus bawa surat jalan atau

sejenisnya, kebetulan saYa ada
pembekalan relawan di dinkes prov dan

rumah saya di luar semrng

Monggo dm dinkes kota semarang



39 25 Juni
2020

@alfiatin*as Dear BapaUlbu yang Terhormat
Mohon dibantu pak
Mertua saya sekarang dalam keadaan
sakit di RS. Karyadi Semarang, Namun
masih menunggu Ruang operasi.
Bapak saya sudah 2X balik dari RS
Karyadi , dan ini masih menunggu info
apakah bisa dioperasi atau tidak,
dengan alasan tidak ada tempat.
Sedangkan bapak saya sudah dalam
keadaan sakit parah (Butuh dioperasi)
namun karena menggunakan BPJS
bapak belum juga dapat penanganan.
Minggu lalu bapak dari RSI ngemplak
Kab. Pati, dirujuk ke RS Suwondo Pati
dan dari RS Suwondo di rujuk ke RS
Karyadi semarang. Mohon bantuannya
untuk disampaikan pak agar mendapat
penanganan atau tindakan operasi.
Karena Rumah Kamijauh di Patijika
harus bolak balik semarang
menggunakan Grab/Gocar biaya 700k
PP. Kami dalam keadaan susah pak.

Mohon dibantu pak

hasil ksordinasi dengan Pihak
RS.Kariadi : [09:04, 26/06/2020]
Pasien tersebut masih dalam
pemeriksaan oleh beberapa dokter
spesialis, karena ada penyakit lain
yang menjadi penyerta yaitu
Bronchitis, pasien masih dalam tahap
konsultasi dan tindakan untuk
Bronchitisnya terlebih dahulu. Pasien
disarankan untuk kembali ke RSUP
Dr. Kariadi untuk menerima perawalan
Broncho terlebih dahulu. Penjadwalan
Operasi bisa dilaksanakan selelah ada
advis dari Dokter Spesialis Paru.

[09:08, 26lA612020l Untuk Ruang
Operasi tidak perlu menunggu karena
jika sudah kondisi pasien sudah siap,
operasi colonoscopy akan
dilaksanakan di CDC, bukan di
lnstalasi Bedah.

40 26 Juni
2A2A

@yennidw Pagi min, mohon infonya terkait langkah
selanjutnya utk relawan covid 19 yg
diterima bagaimana? Kebetulan nama
saya tercantum di pengumuman namun
hingga sekarang saya belum menerima
email pemberitahuan lebih lanjutnya.
Mohon infonya min, suwun

41 26 Juni
2420

@option_place Asslkm min
Saya mau tanya
Teman saya positif hepatitis b dan
posisinya hamil
Setelah melahirkan di rs vaksin untuk
bayi dengan kondisi ibu positif hepatitis
b itu kosong. Dan sudah sebulan
semenjak lahir bayi belum di beri vaksin
hepatitis. Karena sudah tanya ke rs2
area jepara dan kudus tidak ada semua,
Katanya harus lapor ke dinas
kesehatan. Tolong bantuannya

lni di rs/puskesmas mana yg njenegan
maksud, Agar kami segera
memantaunya
Mihon info lengkapnya nggih kak

42 27 Juni202l @alvinozivaroputri Saran untuk setiap faskes pertama
puskesmas melakukan scraining masuk
yg ketat,,,ketika pasien masuk kelokasi
puskesmas,,,supaya menjaga dan
membatasi adanya penularan lokal dg
tenaga medis
dipuskesmas... puskesmas rawan
dikarenakan faskes pertama akan
bersingungan langsung dengan
masyarakat...edukasi dan pengetahuan
yang kurang bagi masyarakat desa
akan menimbulkan kurangnya menaati
protokol kesehatan sesuai anjuran
pemerintah..salam sehat8l

Terimakasih sarannya akan kami
sampaikan kepada Dinas Kesehatan
kab kota se Jawa tengah unt
pelaksanaan protokol kesehatannya
puskesmas adl UPTD kab kota . Matur
nuwunE



43 29 Juni2A2l @addes_ Min

Selamat siang bu/pak di puskesmas
kalau bikin surat keterangan sehat
harus 3 syarat ini ya bu, f .ijin nikah.
2.ngelamar kerja. 3.masuk sekolah,
Gimana dengan saya yang kerja diluar
klaten ke Jogja tapi tidak masuk 3
kriteria itu
Ditolak saya sama pihak puskesmas bu,
karna tidak masuk 3 kriteria itu
addes*'s profile picture
Dan petugasnya pun acuh tanpa ngasih
solusi saya harus kemana, malah
mbaknya yang magang lebih pinter dari
petugas puskesmas solutif, ngasih saya
saran harus ke rumah sakit

Nggih. Sudah dapat solusinya kan?
Yasudah ke rs saja nggih.matumuwun

44 29 Juni202l @meisasirait selamat sore admin. saya warga kendal,
ingin bertanya untuk prosedur mendapat
surat bebas covid dari dinas kesehatan
bagaimana ya?
terimakasih

Dinas kesehatanbtdk mgeluarkan
surat bebas covid.nuwun

45 29 Juni 2021 @madia_a.s Selamat Sore admin, Saya madia, Saya
adalah Relawan Yayasan
AIDS lndonesia, Pada Kesempatan kali
ini saya ingin mencari data
perihal AIDS Apakah admin
memiliki data tersebut? Atau kepada
siapa di dinkes prov.jateng saya hrus
bertanya admin? Terima Kasih
bantuannya

Melalui ppid utama jateng.nuwun

46 29 Juni 202( @sitiretnoasih92 Assalamualaikum. Sya retno. Mau ijin
bertanya kalo mau buat surat ket str
dalam proses itu bayar mboten nggih?
Dan alumya bagaimana? Trims

Free
Tdk ada biay

47 29 Juni 202( @pasubranmenur Malam min. Mau tanya. Untuk data
covid yang di update di website jateng
itu di update setiap jam berapa ya?
Kama untuk kasus hari ini, di website
jateng terkonfirmasi positif 67
sedangkan di data gugus tugas covid
pusat 198. Selisih nya banyak banget.
Yang benaryang mana?

Selamat pagi.
Petugas penginput data dashboard
web kablkota dan provinsi adalah
petugas yg ditunjuk di dinkes kablkoia
dan Rumah Sakit. Bagi kabtkota yg
sistemnya belum bridging (konek
langsung) dg sistem web data
provinsi, seperti jepara, selain
menginput data ke dashboard web
kab/kota masing2 juga harus
menginput data ke dahsboard web
provinsi. Data provinsi tergantung
keaktifan petugas kab kota ini utk
menginput datanya. Kl hnya
menginput data utk web kabupaten
saja, maka akan ada gap data dengan
web provinsi.

Terimkasih perhatiannya, mhn dibantu
mengingatkan dinkes kab kota dan
rumah sakit untuk rajin menginput
data web kab dan provinsi.

48 30 Juni 202( @rangg.akbar Kalo mau update covid jateng lewat
pundi njih paUbuk nuhun

datanva? ada di web
porona. iaten g pJov. qo. id

Kasubbag Umum {qn Kepegawaian,t\
UN/

\

I
Pradhana Agung Nugraha, S.STp, MM
NIP 19a203312CnO1? 1 r)n1



ADUAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL DM INSTAGRAM
JUL| 2020

NO TANGGAL AKUN MEDSOS ADUAN TINDAK LANJUT
1 1 Juli 2020 @pasubranmenur Malam min. Mau tanya. Untuk data

covid yang di update di website jateng
itu di update setiap jam berapa ya?

Karna untuk kasus hari ini, di website
jateng terkonfirmasi positif 67
sedangkan di data gugus tugas covid
pusat 198. Selisih nya banyak banget.
Yang benaryang mana?

Selamat pagi.

Petugas penginput data dashboard
web kab/kota dan provinsi adalah
petugas yg ditunjuk di dinkes
kab/kota dan Rumah Sakit. Bagi
kab/kota yg sistemnya belum
bridging (konek langsung) dg sistem
web data provinsi, seperti jepara,
selain menginput data ke dashboard
web kab/kota masing2 juga harus
menginput data ke dahsboard web
provinsi, Data provinsi tergantung
keaktifan petugas kab kota ini utk
menginput datanya. Kl hnya
menginput data utk web kabupaten
saja, maka akan ada gap data
dengan web provinsi.
Terimkasih perhatiannya, mhn
dibantu mengingatkan dinkes kab
kota dan rumah sakit untuk rajin
menginput data web kab dan
provinsi. Maturnuwun...

2 2 Juli2O2O @irmadwidmy Selamat sore Adminl
irmadwidmy's profile picture

Maaf sebelumnya saya lrma
mahasiswa Undip, saya ditugaskan
oleh dosen saya untuk menghubungi
satgas Jateng dan DlY, karena
rencananya akan dilakukan webinar
yang mengundang perwakilan Tim
Gugus Tugas dari beberapa daerah
salah duanya Jateng dan DlY. Admin
izin bertanya, nah untuk menghubungi
Tim Satgas terkait hal di atas, apakah
ada CP yang bisa dihubungi min?
Atau dimana saya bisa meminta
kontak dari Tim Satuan Tugas?

Terimakasih

Selamat malam
mekanismenya tetap surat secara
resmi kepada ketua pelaksana
gugus tugas penanganan covid-19 (

Bpk sekda prop. Jateng)

3 4 Juli 2020 @aridabitz Selamat siang, perkenalkan nama
saya Arida Bitanajsha Zuqriefa,
mahasiswa semester akhir FKM
UNDIP. lngin bertanya, terkait dengan
adanya wabah Covid-19, bagaimana
prosedur pengajuan surat ijln
penelitian ke Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah? Terimakasih

Buat surat sperti biasa. Kepadanya
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah
Hanya saja penelitian nantinya
secara onlineidaring..
Nuwun

4 5 Juli 2020 @devidahlia_ Selamat pagi min mau tanya, untuk
melihat perkembangan kasus covid di

iateng kan ada di link jateng prov ya,
kalo mau liat rekap seminggu
kebelakang lihat datanya dimana ya

Disana semua kak data.makasi

5 5 Juli 2020 @timothyakira selamat pagi pak,,
Apabila ada org dr Jakarta dengan
keperluan menjadi Trainer ke
Sukoharjo, dokumen apa saja yg
diperlukan untuk masuk ke Sukoharjo
di masa Pandemi ini pak?
Terima Kasih.

Ybs harus memiliki hasil lab minimal
rapid test yg menyatakan non reaktif



o 11 Jufi2A2O @syifamahbub Min, saya warga purwokerto, jika
akan kembali ke jkt kn harus bawa
SIKM, cara mendapatkannya
bgaimana yah

Warga ber-KTP luar Jabodetabek
yang akan masuk ke Jakarta harus
mengurus sejumlah persyaratan
untuk membuat SIKM, yakni: Surat
keterangan dari kelurahanidesa
asal; Surat pemyataan sehat
bermeterai; Surat keterangan
bekerja di DKI Jakarta dari tempat
kerja (untuk perjalanan berulang);
Surat tugas/undangan dari
instansi/perusahaan tempat bekerja
di Jakarta Surat jaminan bermeterai
dari keluarga atau tempat kerja yang
berada di Provinsi DKI Jakarta yang
diketahui oleh Ketua RT setempat
(untuk perjalanan sekali); Surat
keterangan domisili tempat tinggal
dari kelurahan di Jakarta untuk
pemohon dengan alasan darurat
Pas foto benrvarna Pindaian KTP
Sementara untuk warga ber-KTP
Jakarta, syarat yang diperlukan
adalah: Surat pengantardari ketua
RT yang diketahui ketua RW tempat
tinggalnya; Surat pernyataan sehat
bermeterai ; Surat keterangan
perjalanan dinas keluar Jabodetabek
(untuk perjalanan sekali); Surat

7 12 Juli2020 @bx.alcapone_13 Kok ga ad grafik desanya min
Saolnya darinkamren ada ad grafik
desanya aja desa yg ada yg positif ga
semua mmberlakukan lockdown
lingkungan , tapi kalau ada tabel info
desa kita bisa lbih hati".. kalau ga ad
tabelnya desanya kita g tau desa
mana saja yg kena
Soalnya kehidupan masyarakat saat
ini sudah seperti kehidupan normal

Mohon maaf.klo desa di kabupaten
kotanya.bukan di
dinkesprov.makasih

I 12 Juli202O @vickykriting Hallo
Apakah bisa izin magang untuk
mahasiswa neroeiakan?

Slama covid blm dapat menerima
mahasiswa magang nggih.nuwun

9 12 Juli202O @larasatiwptr Asslalamualaikum,
Selamat pagi,

lzin bertanya, nama saya Larasati
salah satu mahasiswa di Universitas
Diponegoro Semarang, izin bertanya
jika ingin mengundang salah satu
anggota Dinas Kesehatan Provinsi
Jateng untuk mengisi sebagai salah
satu pembicara di seminar itu
prosedurnya bagaimana ya ?
Terimakasih

Mengirimkan surat dan proposal
saja. Kepada Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
bisa dikirim ke alamat : Jl.Piere R.
Tendean No 24 Semarang
nuwun

10 13 Juli2020 Assalamualaikum wr wb.
Selamat Pagi bapaUibu Admin Dinas
Kesehatan Provinsi Jateng
Maaf mengganggu waktunya, saya
Eva Diana lulusan 51 S.KM
peminatan Administrasi Kebijakan
Kesehatan ingin menanyakan terkait
apakah ada posisi lowongan untuk
tenaga S.KM? Jika ada saya ingin
mencoba opportunity saya untuk
mendaftar di Dinas Kesehatan Prov
Jateng. Mohon lnformasinya
bapaUibu.
---:-^-r,-^:r c)n

semua lowongan pekerjaan resmi
melalui penerimaan CPNS. nuwun



11 't3 Juli 2020 @ditandriani_ Selamat pagi, mohon info syarat apa
saja yg digunakan untuk mengurus
STR yg hilang? &

Salam Sehat,

Terkait kehilangan STR Saudara,
kami informasikan untuk dapat
mengirimkan surat keterangan
kehilangan dari kepolisian yang
didalamnya berisikan data pribadi
Saudara beserta nomor STR.

Apabila Saudara tidak mengetahui
nomor STR dapat menanyakan ke
MTKI atau MTKP terdekat.

Surat keterangan kehilangan
tersebut dapat dikirimkan melalui
email helpdesk.ktki@kemkes.go.id
*atau* whatsapp 0877 8721 4141
(salah satu)

Berdasarkan PP 64 Tahun 2019
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
PNBP Yang Berlaku Pada
Kementerian Kesehatan yang
berlaku semenjak 17 Oktober 2019,
untuk cetak ulang STR dikenakan
biaya Rp. 50.000. Kami akan
mengirimkan kode billing untuk
pembayaran PNBP cetak ulanq STR

12 14 Jufi2A2O @ratihdwirachamawati Assalamualaikum selamat pagi maaf
sebelumnya bulpak saya mau nanya
apakah bisa minta legalisir melalui
online atau email ya?

Walaikumsalam,

bisa datang langsung ke Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,
ater r dikirim rria nnq rra

13 14 Jufi2A20 @galihwirandi Halo selamat sore

lngin tanya, apakah dari dinkes jateng
ada agenda training untuk penjamah
makanan? Rencana saya ingin
training kan orang ke dinkes jika bisa.
sebanyak
74 orang
galihwirandi's profile picture

tidak ada. terima kasih

15 Juli 2020 @vdarisamaulina Selamat siang BapaUlbu,

Saya mau menanyakan legalisir STR
perawat di masa pandemi covid-19
saat ini untuk wilayah diluar Kota
Semarang, apakah berkas bisa
dikirim melalui pos atau harus datang
ke Dinas Kesehatan Provinsi
langsung? Terimakasih

Lihat higlights ya

14 21 Juli2020 @srirejekil9_ Siang min, maaf mau tanya sudah
ada pendaftaran tenaga BOK tahun
2020 untuk sanitarian belum ya?
Tprims kecih

rekruit tenaga bok dinkes kab kota
nggih.nuwun

15 21 Jufi2A20 Apakah data peta bisa diakses dalam
bentuk tabel min?

monooo lihat ke
corona.iatenqprov.go.id. data yg ada
diwebsite nggih
yang kami sediakan
mrlt tmr ner rn



16 21 Juli2020 @ditaindahmhrn Assalamualaikum, selamat pagi
Bapak/lbu Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah. Perkenalkan saya Dita
lndah Maharani dari jurusan D3
Hubungan Masyarakat Universitas
Diponegoro. Mohon maaf saya ingin
bertanya apakah dibulan September
tahun 2020 ini Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah membuka
kesempatan bagi mahasiswa untuk
melakukan kegiatan Kuliah Kerja
Praktek (Magang)? Terima kasih.

Walaikumsalam. Untuk saat ini
Dinkes Prov Jateng belum
menerima magang ya

17 22 Juli2020 @neynesp Mau tanya min,kalau ada yg bilang
sinar laser merah itu buat penyinaran
kanker
Bahaya kah buat di sodorkan ke
kening
Karna masih ada yg ngotot itu bahaya
rreynesp's profi le picture
Karna sinar infared

Sdh dijelaskan dari postingan
kami.monggo.dibaca

18 23 Juli 2020 @srirejekil9_ Siang min, maaf mau tanya sudah
ada pendaftaran tenaga BOK tahun
2020 untuk sanitarian belum ya?
Tarima knqih

rekruit tenaga bok dinkes kab kota
nggih.nuwun
bukan dinkesprov

19 24 Juli202A @agnes_Lyas Siap menjadi relawan covid 19/siap di
panggil jika ada loker untuk tenaga
kesehatan.
Sr rlmi lr rlr rcan nerc

lnformasi rekrutmen biasanya kami
post di story kami. Pantau terus TL
nya ya

20 24 Juli202} @devi_ilmadhina Assalamualaikum,
Saya devi mau menanyakan, apakah
di kantor dinkes jateng ada rekruitmen
karyawan baru?
Mohon infonya admin,
Terima krcih

Belum kak. Rekruitment resmi
hanya via cpns ya

21 25 Ju\2AZQ @rohmania.d Selamat Pagi, saya Rohmania Dani
Mahasiswa dari UNS izin bertanya
mengenai magang, apakah Dinas
Kesehatan Prov Jateng membuka
lowongan untuk mahasiswa magang
? Tarimrlzacih

Belum nggih

22 25 Juli 2020 @desiflestari Selamat siang, saya Desi Fitri
Mahasiswa dari UNS izin bertanya
mengenai magang, apakah Dinkes
Jateng membuka lowongan untuk
mahasiswa magang?
Terimakasih

Sore. Belum bisa nggih.nuwun

zo 25 Juli2020 @ahmadlukmanp Assalammualaikum, perkenalkan
saya Ahmad Lukman Prasego
mahasiswa Linguistik 201 7
Universitas Diponegoro, ingin
bertanya, apakah dibuka kesempatan
magang di dinas kesehatan prov
laiana)

waalaikumsalam wr wb. selama
pandemi ini, kami belum membuka
magang lagi nggih. nuwun

24 26 JuliZQZA @halownov Selamat malam kak, saya ingin
bertanya lagi, apakah ada biaya untuk
legalisir STR? Dan apakah
memerlukan waktu yang lama?
Terima kasih kak

Gratis.
Tidak bs memastikan lamanya.
1. Berkas dititipkan ke resepsionis
2. Menulis nama lengkap, no hp dan
alamat (ika ingin dikirimkan via pos).
3. Jika STR sudah siap diambil akan
di telponMA ke nomor yg ditulis
sejak awal pengumpulan.

25 27 Juli202} @restidwijuni
Kak minta info untk pembuatan STR
kesmas kak ft

ke ktki ya kak. tidak di
dinkesprov.nuwun

26 27 Juli2020 @ejprasetya Selamat sore admin dinkes provinsi
Jateng
Perkenalkan nama saya Eko, izin

Belum kak. Rekruitment resmi
hanya via cpns ya



30 27 Jufi2A20 @chamuraz SKM masih mewajibkan STR ? Monggo dtanyakan ke profesinya
masin92
Nrrwun

27 28 Juli 2020 @doelast_ Selamat siang pak, mohon
kejelasannya soal tes swab.Apakah
ada pengulangan tes swab?

dilakukan pengulangan tes swab
apabila kondisi fisik pasien dengan
gejala berat dan masuk ke RS

28 28 Juli 2020 @fannyerlazuhana Selamat sore bapaMbu Dinkes
Provinsi Jawa Tengah. lni saya Fanny
alumni S1 Farmasi Universitas Setia
Budi Surakarta mau bertanya, semisal
mau legalisir STRTTK dititipkan
teman yg posisinya lagi disemarang
apakah bisa ya bapaUibu? Semisal
boleh syaratnya apa salaya? Soalnya
posisi saya di Jawa Timur mau ke
Semarang juga pandemi seperti ini.

Terima kasih bapaklibu8

Fc s1r maksimal 5 lmbr saja. Tarro
diamplop. Dan dituliskan alamat
balasannya (akan kami kirim balik
apabila berkehendak dikirim akan
tetapi biaya pengiriman ditanggung
oleh pemohon). Terima kasih

29 28 Juli 2020 @auliadmll Assalamu alaikum, mohon maaf
sebelumnya saya mau bertanya
apakah data seperti ini dibenerkan?
Teman saya swab 3 kali masih positif,
dia tanpa gejala, dianggap sembuh"
Mohon penjelasannya@

sekarang prosedur nya memang
tidak perlu swab ulang utk
kesembuhan lagi. apalagi jika
kondisi fisik baik dan sehai. maka,
yang penting setelah dinyatakan
sembuh secara klinis adalah
memproteksi diri sendiri dengan
cara sering cuci tangan,
menggunakan masker secara ketat
dan diganti setiap 4 jam, menjaga
jarak dan tidak keluar rumah jika
mmg tidak diperlukan sekali
meskipun masih positif, tetapi sudah
melewati batas waktu 10+3 hari,
tetap dinyatakan sembuh, dala
harus diupdaie sembuh, meskipun
tidak di swab lagi

30 30 Juli 2020 @odiliaesti Assalamualaikum, Bagaimana cara
keluarga pasien bisa meminta
keterangan dari pihak RSUD untuk
klarifikasi penangan pasien selama
dirawat? Dan bagaimana keluarga
pasien bisa mengajukan komplain
atas pelayanan yg kurang baik olh
pihak RSUD? Mohon arahan E

jika komplain untuk rsud
langsung ke rsudnya nggih kak

terutama untuk rsud dibawah
kota/kabupaten, mereka sudah
dibawah bupati/walikota, tidak
dibawah prov.jateng
nuwun

31 30 Juli 2020 @wikawh_hc Selamat siang,

Bagaimana prosedur pelaporan jika
kantor tempat kita bekerja ada yang
terpapar Covid-19?
wikawh_hCs profi le picture
Apakah ada nomor Whatsapp yang
hiea dihr rhr rnaiD

segera dilaporkan ke Puskesmas
terdekat
akan segera dilakukan pelacakan
untuk mencari siapa saja yang
terpapar kontak erat sebelum
dilakukan tes lebih lanjut

Kasubbas rruqrf"pegawaian,

Pradhana Agung Nugraha, S.STP, MM
NtP. 19820331 200012 1 001
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JUNI 2020

NO TANGGAL AKUN ISIKELUHAN TANGGAPAN

1 1 Juni 2020 @widodo7874 Maaf bp n ibu terhormat yang
memangku kebijakan terkait obat
ARV , kenapa obat ARV di layanan
sering terjadi kekosongan ? Mohon
bp dan ibu berwenang tlong di tindak
lanjutin , kasian odha yg patuh
minum obat selama ini dan odha
berhak sehat , gara" sering terjadi
kekosongan obat ARVjdi banyak
komunitas mengeluh , katanya suruh
patuh minum obat tpi kalau obat nya
sering kosong gmana odha bisa taat
dan patuh minum obat ARV ?

Obat ARV Jateng stock aman. Bila ada
yg kosong utk jenis tertentu, karena
ketersediaan obat tsb merupakan
komitmen nasional yg pengadaannya
melalui prosedur pengadaan obat
program.di @kemenkes_ri . Nuwun

2 6 Juni 2020 @satriyo23x f maaf pak kenapa klu test mandiri
berbayar

faskes yg melayani test mandiri
membeli alat test secara mandiri yg
otomatis akan dibebankan dibiaya
tindakan

3 6 Juni 2020 @varia_ulf Kenalan sy byk tukang yg dr
punuodadi,kudus dan pati. Mereka
biasa pulang ke kampung halaman
tiap akhir minggu dan balik ke
semarang lagi pd hari senin. Habis
lebaran kemarin infonya mereka tiap
masuk semarang diminta rapidtest.
Biaya rapidtest termurah di salah
e.afir lah cekitar ?QOrh lrrmlah tch

tidak bisa. Terima kasih

4 6 Juni 2020 @nyanyem.12 Bisa pakai BPJS ga sih? klo mandiri ya tidak bisa kakak
5 8 Juni 2020 @3189ani Sehat dan budaya bersih berawal

dari diri sendiri ...stay at home ..safe
our famili

yap betul skali, jikalau harus keluar
rumah mohon gunakan masker dan cuci
tangan jangan lupa kak sebelum, dari
bepergian... dan jaga jarak...

6 10 Juni 2020 @yatik_ngleba
k

edih melihat lonjakan drastis di
JATENG hari ini..@@@@ semoga
segera menurun dan pada sembuh
semua. Sehat kembali JATENG ku...
tercinta... ff,l66G)

nggih dibantu untuk terus lawan covid
ya kak, tetep pakai masker, cuci tangan
pakai sabun, dan jaga jarak... kunci
sederhana tapi kadang susah

7 1 1 Juni 2020 @mafridho Selamat siang, ingin tanya adakah
program test covid-19 massal oleh
pemprov? Dapatkan mengikuti test
massal?

Untuk Provinsi belum mengadakan tes
covid secara massal. Untuk tes massal
masih dilakukan oleh Kab/Kota masing-
masing

8 11 Juni2O20 @novicwuland
ari
S

Selamat siang min, apakh benar
kegiatan posyandu di desa2 untuk
bulan inisdh dimulai kembali?

seharusnya sdh kak

I 14 Juni 2O2O @arkana_00
tYrqu r rql tya) Ndtau I ilrru I I lel ilUUat
surat keterangan Rapid tes di
puskesmas bisa nggak ya??

puskesmas mana nggih?



10 25 Juni2020 @alfialin_as Dear BapaUlbu yang Terhormat
Mohon dibantu pak
Mertua saya sekarang dalam
keadaan sakit di RS. Karyadi
Semarang, Namun masih menunggu
Ruang operasi.
Bapak saya sudah 2X balik dari RS

Karyadi , dan ini masih menunggu
info apakah bisa dioperasi atau tidak,
dengan alasan tidak ada tempai.
Sedangkan bapak saya sudah dalam
keadaan sakit parah (Butuh
dioperasi) namun karena
menggunakan BPJS bapak belum
juga dapat penanganan. Minggu lalu
bapak dari RSI ngemplak Kab. Pati,
dirujuk ke RS Suwondo Pati dan dari
RS Suwondo di rujuk ke RS Karyadi
semarang. Mohon bantuannya untuk
disampaikan pak agar mendapat
penanganan atau tindakan operasi.
Karena Rumah Kamijauh di Patijika
harus bolak balik semarang
menggunakan Grab/Gocar biaya
700k PP. Kami dalam keadaan susah
pak. Mohon dibantu pak
Terimakasih banyak Pak&E
@dinkesjateng_prov

hasil koordinasi dengan @rskariadi
sudah kami balas via DM. mongo
dicek.nuwun

tt
Kasubbag umy'mlan Kepegawaian,l' ,/

U, '
I

Pradhana Agung t/ugratra, S.STP, MM

NrP. 19820331200A12 1 001
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1 1 Juli 2020 @dr.arthur_sh.mh.id Usulprogam rapid, PCR masal

lagi se jateng, saya merasa
salahsatu kabupaten angka
covidl9 nol bukan krna ga ada
covid tp krna sudah tdk ada rapid
PCR masal lg. Dan saat giat rapid
masal lngsg banyak jumlahnya,

Ternyata untk seleksi rapid PCR
alatnya habis anggaran untk rapid
PCR habis j9... Sementara
tetangga kabupaten masih ada
100 lebih covid 19. Karena kab tsb
giat rapid masal bahkan tiap
dusun2 RT2 dan lngsg ketahuan
gejalanya covid19. Jadi di
sekeliling kita aslinya masih ada yg
#covid19 dan yg terdeteksirapid
reaktif jg ada belum skg ada
ditambah lg yg dari luar kota luar
pulau pun sudah bebas kesana
kemari mengingat vaksin blm ada
dan mengantisipasi covid kronis

@dr.arthur_sh.mh.id yang no 2,
Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah berproses secara terus
menerus untuk melakukan
screening terhadap COVID.
Saat ini yang sedang
dipersiapkan adalah target
Rapid tes dan PCR disetiap
kabupaten kota. dan target dari
pemerintah tersebut harus
diselesaikan dalam minggu. ini
yang sedang kita persiapkan.
nah target nya berapa yang

harus diselesaikan setiap
kabupaten/kota, kita tunggu
saja.nuwun

2 1 Juli 2020 @wijayasurahman Pak kalo mau ke kelaten via
bandara apa persyaratn yg harus

3 6 Juli 2020 @mujiyantoo Min ada data harian tiap kab/kota
nooak?

pF klfilg$ Lj.lla Iilry-ell${s,.
ccrona.i*tenc*r*v oo id

4 9 Juli 2020 tata_citracakepbingit ya allah knp naik trs knp selesainya nggih, jangan nyerah kak, tetap
dibantu protokol kesehatannya.

5 10 Juli 2020 @habybzachra Halo dok,saya ingin mengadukan
keluhan keluarga saya yg hingga
saat ini masih positif corona
padahal sudah lebih dari3 bulan.
Saya Mohon banget teman2
netizen bantu up ya g?
Jadi 3 keluarga sy didiagnosa
positif, 2 dari 3 org tersebut telah
sembuh setelah 1 bln menjalani
isolasi mandiri karna
asymptomatic. Tersisa 1 anggota
keluarga sy yg msh positif. Kenapa
kami merasa ini aneh? Sebab
hasilnya membuat kami bingung.
HasilSWAB pertama hingga ke 4
hasilnya berturut2 positif. Mulai
swab ke 5 hingga swab ke 12
hasilnya negatif dan positif. Bgmna
maksdnya? Swab ke 5 hasilnya
negatif, kami lega dan bahagia
karna sudah lama terpisahkan dr
beliau. Kemudian syarat sembuh
adl 2x hasil swab negatif maka
beliau melakukan kembali tes
swab ke 6. Hasilnya POSITIF pdhl
hanya selang 2 hari setelah hasil
swab ke 5 keluar. Maka harus
kcmhali mpnialani icnlaei Dalzan

6 11 Juli 2020 @tedyjaswadi Semoga bisa membantu
meringankan bagi keluarga yang
ditinggalkan. laa (pemberian
santuanan kepada tenaga medis

nggih.aamiin



7 12 Juti202A @kawalcovid.semarang Kenapa dari dulu Jateng datanya
beda jauh dengan yang
ditayangkan dipusat min

@dinkesjateng_prov ; versi

@kemenkes_ri Positif 5573 ;

Sembuh 1965 ; Meninggal 24O

nggih terima kasih. data dinkes
jateng bergerak terus, real
time, bahkan ditiap detik
bergerak terus, monggo
apabila ingin disandingkan
perbedaan saget sesuaikan
nanaan rrralz+r, /aamnai La

I 14 Juli 2O2O @gifariandika Nambahnya lmyn banyak@ ayo
kita terapkan protokol kesehatan
dgn baik (perihal penambahan
r{alq nnrrid r{i iatana\

siap. terima kasih untuk terus
berusaha dan ga bosan
menerapkan protokol
lracaholnn nl nr/r rn

I 15 Juli2020 @rahayuni09 Jateng buka relawan lagiapa
enanak

smntara belum ya kak

10 19 Juli2020 @rectoverso99 Min, tolong visualisasi datanya
dibenerin, bayar mahal buat bikin
web yang bagus, jangan kayak
web nggak niat gitu. Masa titik-titik
gajelas kayak jerawat. Masyarakat
tidak bisa baca data tiap
kabupaten. Bisa kali nengok web

nggih.trimakasih masukannya.
Nangin monggo coba cek dlu di
webnya. Bisa diperbesar
kok.nuwun&

11 20 Juli2020 @iamrizky-19 Ko update per jam 12 min ga kaya
dlu setiap jam

monggo dicek saja diwebsite
yg lebih real time. Bergerak trs
t{atanrra nr rar rn

12 2A JufiZO2A @ninikmushtofiyah sekedar masukan pak, bagaimana
kalo peta penyebaran Kabupaten
itu dijadikan 1 slide yg berbeda,
dan kasih titik pak Kabupaten ini
zona benrarna apa dan jumlah yg
positif berapa, biar jelas dan kami
lebih waspada, kalo peta nya kaya
gitu mana keliatan ,rn:fl1T"u3

utk peta diperbesar bisa dilihat
di websitenya langsung. Kalau
ini hanya media info grafis saja.
Matur nuwun

13 20 Juli 2020 @margono_skep_ners Kok datanya tidak sama yang di
web ya Min. Diweb cuma 7267,
sementara di sini7386 sementara
di Pusat 7286. Terimakasih
penjelasannya

seperti jawaban sebelumnya.
data yang masuk ke dinkes
jateng adalah data yang terus
bergerak dan real time yang
berasal dari kabikota se jateng.

14 21 Jufi2A2A @pipiehano Kok jumlah ODP tgl 20 Juli lebih
tinooi rlrod OllP tol 21 .htli2

15 21Juli2020 @ nofiana.p.lestari saya mendapatkan kabar dari adik
saya bahwa ibu saya menjadi PDP
& menjalani perawatan di RSUD
kabupaten Kudus, berdasarkan
penuturan adik saya yg menjaga di
rumah sakit selama seminggu ini
penanganan pihak RS sangat
buruk, lama, cairan infus habis
namun tidak kunjung diganti &
bahkan pemberian obat tidak tepat
waktu (yg harusnya diberikan jam
2 siang malah diberikan malam
hari). Saya ingin tau, kemana
sajakah pengaduan tersebut dapat
disampaikan agar segera
ditindaklanjuti? Karena yang
merasakan ketidak profesionalan
nakes RS tersebut bukan hanya
keluarga saya, sekitar 7 orang
dalam satu ruangan ditambah
beberapa pasien di ruangan lain
pun merasakan hal yg sama

mohon dengan sangat utk
ditindak lanjuti Aduan Ybs.
Nuwun. (RSUD KUDUS:
Terima kasih Bapak dan lbu ,

atas masukan dan sarannya.
Semoga kedepan layanan kami
lebih baik lagi, dan mohon maaf
atas kekurangan dalam
pelayanan yang di berikan.
Karena meningkatnya jumlah
pasien yg membutuhkan isolasi
khusus di Rumah Sakit kami
maka ruangan baru isolasi kami
buka, tentunya masih
ditemukan kekurangan atas
adanya ruangan baru tersebut.
Kedepan kami lebih baik.lagi.
Terima kasih.)

16 Juli 2020 @ lathiffahizza_mbq J Jadi, berita-berita yg menyebar
bahwa laser pada thermo gun itu

NGGIH, sesuai yang sudah
dishare tsb



17 22 Juti2O20 @piranti.semarang lnterval ideal untuk mengulang
scan berapa menit ya min yg

ideal? Karena kadang ada yg baru
saja dari luar ruangan, kena panas
matahari lalu discan dan langsung
tinggisuhunya.

@piranti.semarang kalau dari
luar ruangan bisa orang yang
habis dari luar semisal tinggi,
dmnta untuk istirahat dahaulu
misal 1Smenit. untuk
menetralkan suhu tubuh.
terkadang turun dari mobil yang
berAC pun apabila diukur
suhunya juga menjadi tinggi,
karena kemampuan tubuh
untuk beradaptasi, tetapi
setelah itu (bila sehat) kembali

18 23 Juli2020 @topo_patriajati Belum diganti ya nomenklaturnya
? (untuk ODP, PDP, )

nggih.berproses pak

19 23 Juli2O2O @amienbowo Gak dibuat tabel min

@dinkesjateng_prov? Per
kabupaten... Kan enak bacanya...

monggo ke webnya kakak.
Wonten. Di sub domain data.
Nuwun

20 23 Ju\2A20 @indrahermawan994 Katanya ODP/PDP diganti sesuai
SE Kemenkes...masih ttp

enggih.mpun djwb
nggih.berproses. nuwun

Kasubbag U16, dan Kepegawaian,
I

\-Jp /
I

I

Pradhana Agung Nugraha, S.STP, MM
NtP. 19820331 200012 1 001











































ADUAN MASYRAKAT MELALUI DM TWTTER DINKESPROV
JUNI 2020

itltr,ffi
1 5 Juni 2020 @izzannafi Min untuk perpanjang STRTTK ada

berkas yg harus di legalisir ke dinkes
lihat tweet kami tgl 29 april
(lampiran surat str)

2 6 Juni 2020 @D Krisnaa siang min,mohon infonya untuk rapid
test di kab. grobogan iateno dimana

Kalau itu monggo bertanya ke
hotline qrobooan va. Makasih

3 B Juni 2020 @Hania_87 DeteksiMandiri Kamu dapat melakukan Deteksi
Mandiri Cepat terkait Covid-19

4 9 Juni 2020 @rikaaaaa Kak maaf mau nanya nih. Data yang
di http://corona.jatengprov.go. id valid
gaya?

Kk qt real time yaaa
Jd data tyap detik tyap menit
justru bergerak trs

5 9 Juni 2020 @ganaylal Maaf mau tanya cara mendapatkan
surat dari dinkes untuk jalur afirmasi
nakes dalam ppdb smu 2020

Ppdb sdh maksimal 4 juni 2O2A
kmrn.nuwun
Dan diakomodir oleh dinkes kab
kota setempat

6 Juni17 2020 sel@@mursidi
o

lassalamu'alaikum ....
I

lYTH.Pak kepala dinkes

lAda keluhan yang ingin saya

lsampaikan, ibu saya dioprasi sudah

lhampir 4 hari yang lalu, namun pasca
oprasi dokter yang menangani tidak
lagi mengontrol ibu saya, bahkan
saya cuma mau minta pergantian
perban bekas luka oprasi yang basah
saja katanya perban habis, mau
konsultasi selang pembuangan dari
perut yang bocor, perawat tidak
berani harus nunggu rekomendasi
dokter, padahal dokternya saya
sempat lihat beberapa kalidi rumah
sakit dimana ibu saya di rawat. ibu
saya pasien BPJS kelas 2, saat ini di
rawat di PKU asyiah singkil boyolali.

BPJS katanya mau naik iuranya pak,
tapi kenapa penangananya seperti
ini. kalau tau begini pak mending
saya jual tanah untuk biaya oprasi
ibu saya pak, saya nggak punya
tanah tidak apa2 demi kesembuhan
ibu saya,....

Nama orgtua njenengan sinten?
Kami sampaikan ke dinkes terkait
yg menaungi rs pku aisyah singkil
boyolali nggih
17 Jun2O2O 1.45 PM
Dan nomer kontak jenengan yg
bisa dihubungi

7 18 Juni 2020 @int_overt Selamat siang min, saya mau tanya
mengenai rekrutmen relawan covid
Untuk tahapan selanjutnya itu kapan
ya?
Dan akan di umumkan via apa min?
Terima kasih sebelumnya Tangan
melipat

ditunggu saja info lebih tanjut



I 21 Juni 2020 @someOnesdia
ry

Wajah dengan termometer Gejala
Covid-19

Orang yang terinfeksi memiliki
gejala ringan seperti demam,
batuk, dan kesulitan bernafas.
Gejala dapat berkembang
menjadi pneumonia berat.
Butuh Bantuan Kesehatan dan
lokasi RS terdekat?
(Untuk mendapatkan lokasi RS
yang terdekat, Anda diharuskan
Klik Allow pada halaman web
setelah klik Bagikan Lokasi Saya)

Klik Kasus di sekitar Saya untuk
mengatahui jumlah kasus yang
ada di sekitar Anda^

Silakan pilih menu di bawah;

I 19 Juni 2020 @rzkyenggar74 Halo admin, mengenai hasil
rekrutmen tenaga relawan itu, proses
selanjutnya bagaimana yah?
Terimakasih

ditunggu saja nggih. karena
menunggu yang atlm tahap dua
rekruitmennya.nuwun

10 17 Juni2O2A @istii21 Assalamualaikum min
17 Jun 2O2O 1.59 PM
maaf sebelumnya mengganggu
waktunya Tangan melipat ingin
menanyakan untuk pengumuman
recruitment relawan covid 19 di
umumkan lewat nggih ? Terimakasih
sebelumnyaa min Tangan
mel ipatWajah tersenyum dengan
mata tersenyum

Masih dalam proses. Akan kami
infokan, ditunggu ya :)

11 19 Juni 2020 @bibitlutfi Selamat pagi admin. Saya sekarang
di kebumen, sepertinya minggu
depan sudah harus berangkat kerja
lagi ke solo. Di masa-masa ini
apakah saya harus mempersiapkan
surat-surat? Beberapa tetangga saya
mempersiapkan banyak hal karena
mau berpergian ke zona merah (ada
di jawa timur). Apakah saya juga
harus mempersiapkan hal itu?

coba di dm pemkot solonya kak,
karena lebih ke kebijakan ke
pemkab/pemkot masing-masing

12 18 Juni 2020 @plus62folk Selamat sore, maaf mau tanya. Kalau
swab test itu biasanya keluarnya jeda
berapa hari ya?

tergantung antriannya kak.
karena smakin banyak yang di
tes sekarang. nuwun

13 23 Juni 2020 @mitsza_fs Maaf min, di situs ini ada mis
informasi. Per hari ini yang sembuh
adalah pasien yang dari desa
Jamuskauman kecamatan Ngluwar.
Bukan dari desa Ngluwar kecamatan
Ngluwar.
Sumber: saya tetangga dari pasien
yg dinyatakan sembuh hari ini. Dari
desa Jamuskauman.
Terima kasih

data yg masuk ke prov jateng
berdasar inputing data dari admin
dinkes kab kota nggih.nuwun



14 25 Juni 2020 @Rn94810613 TeleponRumah sakit Hotline Covid-
19 Jateng

Apa yang harus dilakukan jika
mengalami gejala mirip Covid-1 9?

Butuh Bantuan Kesehatan dan
lokasi RS terdekat?
(Untuk mendapatkan lokasi RS
yang terdekat, Anda diharuskan
Klik Allow pada halaman web
setelah klik Bagikan Lokasi Saya)

Klik Kasus di sekitar Saya untuk
mengatahui jumlah kasus yang
ada di sekitar Anda.

Silakan pilih menu di bawah;

15 25 Juni2O2A @kak_biby Detektif pria Deteksi Mandiri Kamu dapat melakukan Deteksi
Mandiri Cepat terkait Covid-19
dengan klik menu di bawah ini;
Deteksi Mandiri
Share to Tweet

16 26 Juni2O2O @tamumalaikat Statistic Covid-19 Update Terakhir (2020-06-1 9
23:32:59)
ODP Total : 45868
ODP Proses: '1320

ODP Selesai 44548
PDP Total : 7593
PDP Dirawal'.972
PDP Sembuh : 5567
PDP Meninggal : 1054
Covid Total :2629
Covid Dirawat: 1235
Covid Sembuh: 1172
Covid Meninggal 222

Butuh Bantuan Kesehatan dan
lokasi RS terdekat?

(Untuk mendapatkan lokasi RS
yang terdekat, Anda diharuskan
Klik Allow pada halaman web
setelah klik Bagikan Lokasi Saya)

Klik Kasus di sekitar Saya untuk
mengatahui jumlah kasus yang
ada di sekitar Anda.

17 25 Juni2O2A @Manananinaa
a

Maaf, izin bertanya untuk
pembekalan relawan itu langsung di
Dinkes prov atau secara daring ya?

Ada kata2 pembekalan didinas
kesehatan provinsi jawa tengah
Tidak utk pemberitahuan?
28 Jun 2020 5.57 AM
Nama asli njenengan siapa.
Coba share k kami



18 25 Juni 2020 @manusiaseli Mimin aku mau nanya nitentang data

di pemprov sama pemkab JePara
kenapa gak pernah sinkron dan lama

banget update nya ya min? Kalo aku

lihat (emang dikit dikit selalu buka
pemprov) itu kalo kabuPaten
kudus/demak/kota semarang itu
cepet banget ke updatenya. Tolong
diupdate ya min. SoalnYa data dari

hari sabtu cuma nambah dikit
padahal sabtu nambah 55 kasus,

minggu 10 kasus, senin 2 kasus,
lselasa 11 kasus dan rabu 41 kasus

loaru. tapi updatenya lama Pol min

hiXa OioanOing kabupaten lain. ltu

Itenapa ya min? Tolong diupdate juga

lya min datanya

Selamat pagi.
Petugas penginput data
dashboard web kab/kota dan
provinsi adalah petugas yg

ditunjuk di dinkes kabikota dan
Rumah Sakit. Bagi kab/kota yg

sistemnya belum bridging (konek

langsung) dg sistem web data
provinsi, seperti jepara, selain
menginput data ke dashboard
web kab/kota masing2 juga harus
menginput data ke dahsboard
web provinsi. Data Provinsi
jtergantung keaktifan petugas kab

It<ota ini utk menginput datanya. Kl

lnny" m"nginput data utk web

lkabupaten saja, maka akan ada

lgap data dengan web provinsi.

I

It28/06, 05:561

lTerimkasih perhatiannya, mhn

lOiOantu mengingatkan dinkes kab

lXot, Oan rumah sakit untuk rajin

lmenginput data web kab dan

I provinsi. Maturnuwun...

19 29 Juni 2A2O I @christianadptr ddefinisi Covid-19 Corona Virus Disease 2019 atau
yang biasa disingkat COVID-19
adalah penyakit menular yang

disebabkan oleh SARS-CoV-2,
salah satu jenis koronavirus.
Penderita COVID-1 9 dapat
mengalami demam, batuk kering,
dan kesulitan bernafas.

Butuh Bantuan Kesehatan dan
lokasi RS terdekat?
(Untuk mendapatkan lokasi RS
yang terdekat, Anda diharuskan
Klik Allow pada halaman web
setelah klik Bagikan LokasiSaya)

Klik Kasus di sekitar Saya untuk
mengatahui jumlah kasus yang

ada di sekitar Anda.

Silakan pilih menu di bawah;



2A 29 Juni 2020 @NoelOasis4 $ Penyebab Covid-19 Sampaisaat ini belum diketahui
penyebab dari virus Corona,
tetapi diketahui virus ini
disebarkan oleh hewan dan
mampu menjangkit dari satu
spesies ke spesies lainnya,
termasuk manusia. Diketahui
virus Corona berasal dari Kota
Wuhan di China dan muncul
pada Desember 2019.

Butuh Bantuan Kesehatan dan
lokasi RS terdekat?
(Untuk mendapatkan lokasi RS
yang terdekat, Anda diharuskan
Klik Allow pada halaman web
setelah klik Bagikan Lokasi Saya)

Klik Kasus di sekitar Saya untuk
mengatahui jumlah kasus yang
ada di sekitar Anda

Silakan pilih menu di bawah;

21 30 Juni 2020 @novalauliady Statistic Covid-19 Update Terakhir (2020-06-1 I
23:32:59)
ODP Total : 45868
ODP Proses :1320
ODP Selesai:44548
PDP Total : 7593
PDP Dirawal: 972
PDP Sembuh : 5567
PDP Meninggal : 1054
Covid Total '.2629
Covid Dirawat.1235
Covid Sembuh 1172
Covid Meninggal .222

Butuh Bantuan Kesehatan dan
lokasi RS terdekat?

(Untuk mendapatkan lokasi RS
yang terdekat, Anda diharuskan
Klik Allow pada halaman web
setelah klik Bagikan Lokasi Saya)

Klik Kasus di sekitar Saya untuk
mengatahui jumlah kasus yang
ada di sekitar Anda.

Silakan pilih menu di bawah,



22 30 Juni 2020 @waltonkate Statistic Covid-19 Update Terakhir (2020-06-1 I
23:32:59)
ODP Total : 45868
ODP Proses: 1320
ODP Selesai 44548
PDP Total : 7593
PDP Dirawal:972
PDP Sembuh : 5567
PDP Meninggal : 1054
Covid Total :2629
Covid Dirawat: 1235
Covid Sembuh'. 1172
Covid Meninggal:222

Butuh Bantuan Kesehatan dan
lokasi RS terdekat?

(Untuk mendapatkan lokasi RS
yang terdekat, Anda diharuskan
Klik Allow oada halaman web
setelah klik Bagikan Lokasi Saya)

23 30 Juni 2020 @-uje Statistic Covid-19 Update Terakhir (2020-06-1 I
23:3259)
ODP Total : 45868
ODP Proses :132A
ODP Selesai 44548
PDP Total : 7593
PDP Dirawal:972
PDP Sembuh : 5567
PDP Meninggal : 1054
Covid Total :2629
Covid Dirawat: 1235
Covid Sembuh: 1172
Covid Meninggal .222

Butuh Bantuan Kesehatan dan
lokasi RS terdekat?

24 30 Juni 2020 @KresnaRebel
S

Hotline Covid-1 9 Jateng Apa yang harus dilakukan jika
mengalami gejala mirip Covid-1 9?

Butuh Bantuan Kesehatan dan
lokasi RS terdekat?
(Untuk mendapatkan lokasi RS
yang terdekat, Anda diharuskan
Klik Allow pada halaman web
setelah klik Bagikan Lokasi Saya)

Klik Kasus di sekitar Saya untuk
mengatahui jumlah kasus yang

Kasubbag Um,fi oan Kepegawaian,

\t
\
\

Pradhana Agung Nugraha, S.STP, MM

19820331 200012 1 001



































ABUAN MASYRAKAT MELALUI MENTION TWITTER DINKESPROV

JUN! 2020

r,ri{il*xi$iil*:!BF,w ilil-(r. jilirflli-,;:i.irtl iit.littit!,$

1 1 Juni2Q2O @singgihgandi mohon informasi. Saya penduduk tangsel Menyesuaikan dengan

2 5 Jun 2020 @vania Kalo berinteraksi dengan positif covid dan Orang yang berinteraksi

3 6 Juni 2020 @varia_ulf ,Kenalan sy byk tukang yg dr tidak bisa. Terima kasih

4 6 Juni 2020 @nyanyem.1230 Bisa pakai BPJS ga sih? klo mandiri ya tidak bisa
kakak.

5 7 Juni2O2O @gusti*reza Pak/Bu, utk menuju new normal, apa saja
yg harus disiapkan? Protokol apa saja yg
wajib diterapkan di Jateng jika nantinya
new normal?

6 B Juni 2020 @rest_peace Dan untuk

@dinkesjateng @dinkesdemak
@puskesmasdemak3
mohon untuk stok vaksin agar di evaluasi

dan di audit. Karena sejak 2019 akhir
setiap kali ke posyandu atau ke
puskesmas untuk imunisasi dibilang stok
vaksin kosong (vaksin ipv dan campak).
Sekarang usia anak sudah 1th

untuk vaks IPV yg dari
pemerintah memamg
seluruh indonesia stock
habis sejak tribulan 4 th
2019 sd sekarang
karena masih terhambat
masalah pengadaan,
dan blm tahu kapan vaks
IPV akan ada, karena
semua vaks program
pengadaannya dari
kemenkes pusat. begitu
nggih.nuwun

7 12 Juni2O2O @galihandyp kalau mau masuk jateng prosedur nya gmn
min? mau pulang ke Pati dari DIY untuk
urus pajak trus langsung balik yogya,
Tangan melipat matursuwun

sesuai dengan SURAT
EDARAN
NOMOR
HK.02.01 lMENKESi3S2/2
020
TENTANG
PROTOKOL
PENGAWASAN
PELAKU PERJALANAN
DALAM NEGERI DI

BANDAR UDARA DAN
PELABUHAN DALAM
RANGKA PENERAPAN
KEHIDUPAN
MASYARAKAT
PRODUKTIF DAN AMAN
TERHADAP CORONA
VIRUS DISEASE 2019
(covrD-1e)

I 14 Juni 2020 @syaifulloh063 Pak

@ganjarpranowo
apkh prosedur penfogingan DB hrs
mnnggu 15 krbn? Di desa sy sdh 2 bln
terkena wabah DB, smpai skrng krbn smkn
bertambah. Bhkn pihak puskesmas kec
dan pemdes sdh dtng 2 kali, nmn sampai
skrng blm ada penanganan. Mhn
bantuannya

@dinkesjateng

@mimasa_dr
annisa

Fogging : apabila {
ditemukan kasus positif
saat dilakukan
penyelidikan
epidemiologi.
{ dtemukan tambahan
satu kasus atau 3 panas
ditambah dengan
dtemukan jentil</host
indext lebih dari 5%

nuwun



14 Juni2AZA @lnspekturVijaya monggo Pak @ganjarpranowo dan jajaran

di pemprov jateng

@dinkesjateng @LaporGub_
@humasjateng
,dipirsani data ini. Kasus positif Covid 19

Jateng, hari ini masih tinggi. Bagaimana
i pemprov Jateng menghadapi ini?
mengandalkan Jogo Tonggo?

Min, itu yang bagian laboratorium. Anak
biologi peminatan molekuler dong. Kami

iuga beekerja di PCR dan kawan-kawan

16 Juni 2020 @lnspekturVijaya Jogo Tonggo, sekadar mengalihkan
tanggung jawab pemerintah kepada
masyarakat. Perlu langkah konkrit dan
akurat BERDASARKAN DATA dan
epidemiologis dari Pak Gubernur dan
instansi Pemprov Jateng.
Saya akan melampirkan data dariWHO,
bgmna gambaran kasus covid 19 diJateng.

Slide 1, data positivity rate dari hasil
sampel test covid 19. Dengan jumlah
sampel yg sangat RENDAH, angka
positivity rate di Jateng termasuk tinggi
dan di bawah standar WHO.
Slide 2, angka kematian PDP d Jateng
tertinggi se Jawa. Bisakah keduanya
ditekan dg Jogo Tonggo?

16 Juni 2020 @lnspekturVijaya Angka meningkat salah
satunya karena
screening aktif kab kota
di daerah yg potensial di
tempatpenularan tinggi
pada org dg dg
pekerjaan beresiko

inggiyaitu org
hrs keluar rumah

setiap haridan sering
berada di kerumunan
terutama didalam
gedung fasilitas publik
trmpat banyak org
berkumpul dan lalu
lalang, jogo tonggo
menjaring org luar
daerah dan org beresiko
yg sdh confirm ataupun
reaktif yg akan pulang
wajib dibantu karantina
atau isolasi khusus atau
karantina atau isolasi
mandiri dan jogo tonggi
itu adl penggerakan
kesadaran.

16 Juni 2020 @lnspekturVijaya
@dinkesjateng

@KawalCOV|Dl9
dan 4 lainnya
Monggo, begini lho salah satu contoh
bagaimana Kepala Daerah (Gubernur
Jabar) merespon report dariWHO. Respon
Gubernur Jateng gmn? Strategi
penanganan wabah harus berdasarkan
DATA dan SAINS. Ayolah, Jateng
berbenah. Monggo disampaikan ke Pak



14 16 Juni 2020 @lnspekturVijaya Menata strategipenanganan covid 19 di
Jawa Tengah yg jumlah kasusnya terus
naik, saya kira lebih tepat dibandingkan
promosi wisata terus-menerus.
Belajar dari Gubernur Jawa Barat,boleh
banget lho pak. Monggo den
Cc @dinkesjateng @provjateng
6LaoorGub

15 17 Jurii2OZO @SeptieaniS mohon bantuan dinas kesehatan kapan
bisa menerima mahasiswa praktikan bagi
kami mahasiswa tingkat akhir yang butuh
Lahan Praktik untuk menyelesaikan
skripsi, di utamakan RS/Klinik yang ada
Okupasi Terapi. Terimakasih.Wajah
tersenyum dengan mata tersenyum

Lahan Praktik langsung
ditanyakan karena RS
adalah skpd tersendiri
tidak dibawah Dinkes
Prov

16 17 Juni2O2O @lnspekturVijaya New Normal??
lni standar dari WHO kalau mau
melaksanakan New Normal. Mohon bapak
memakai DATA dan SAINS dalam
menangani wabah. Kira2 Jawa Tengah
sudah memenuhi syarat New Normal apa
belum?? Cc ke instansi pemprov terkait
@dinkesjateng
@provjateng
@humasjateng
tOLaoorGub

17 18 Juni 2020 @saputradekii @dinkesjateng
halo min. Mau nanya nih biaya cek priksa
kesehatan di puskesmas sebelum nikah
berapa ya ?
Sama ratakah semua puskesmas jateng ?

nanyanya ke puskesmas
ybs langsung kak.
karena puskesmas di
bwh dinkes kab/kota

18 21 Juni2O2O @AvisDaVinci cak

@ganjarpranowo
mohon pantauanya... ada salah satu
warga desa kita desa kangkung kec
<angkung kendal. yg terpapar covid-19.
cem des dan petugas sangat lamban untk
lindakanya

19 21 Juni2O2A @lnspekturVijaya Monggo pak

@ganjarpranowo
dan jajaran Pemprov Jateng

@dinkesjateng

@provjateng

@humasjateng
, dibaca data dari

@KawalCOVlDl9
ini. Jawa Tengah, kematian kasus ODP

dan PDP nya sangat tinggi.
Bagaimana inovasi dan strategi kalian?
Joqo Tonooo laqi??



ZU 2/ Junt2020 l@munibabadi2l lSugeng ndalu ndoroku
l@ganjarpranowo

I

l@provjateng
I

lgoint<eslateng

I mau nanya terkait ketidaksinkronan data

lperkembangan Covidlg yg di update
lmasing2 gugus tugas covid

lkabupaten/kota dg dinas kesehatan prov.

iJateng kok tidak sama ya.ini saya
lampirkan contoh di Kab. Demak dan
Jepara.

IPetugas penginput data

ldashboard web kab/kota
ldan provinsiadalah

lOetugas yg ditunjuk di
ldinXes kab/kota dan

lnuman Sakit. Bagi

lXanlfota yg sistemnya

lUetum bridging (konek

llangsung) dg sistem web

lOata 
provinsi, seperti

l:epara, selain menginput

ldata ke dashboard web

lkab/kota masing2 juga

lnarus menginput data ke
dahsboard web provinsi.
Data provinsi tergantung
keaktifan petugas kab
kota ini utk menginput
datanya. Kl hnya
menginput data utk web
kabupaten saja, maka
akan ada gap data
dengan web provinsi.

21 22 Juni2020 l@SSblackcoffe l@ikatandokter
I

lgainkeslateng
I mohon arahannya bapak ibu sekalian ,

terimakasih (dear Bapak lbu Dokter,
mohon petunjuknya, saya sakit gigi sejak
februari hingga skrng, d ktinik tidak berani
melakukan tindakan krn pendemi saat ini,
sedangkan sakit gigi saya sdh parah
hingga sakit kepala luar biasa, namun
hanya di berikan obat pereda nyeri.)

lPraktek drg selama

lmasa pendemiyg

lemergensi, silahkan
lperiksa ke rs.Untuk

I 
menghindari penularan

lvirus Covidlg di masa
'pandemi dihimbau untuk
menunda tindakan gigi,
sementara pelayanan
gigi hanya yg bersifat
mendesak emergency.
antara lain : perdarahan
yg tidak terkontrol, gusi
bengkak yg berpotensi
mengganggu jalan nafas,
trauma pada gigi&tulang

Kasubbag Ump\n dan Kepegawaian,

U'r
\

Pradhana Agung Nugraha, S.STp, MM
19820331 2AOA12 1 0A1



ADUAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL MENTION TWITTER
JUL| 2020

NO TANGGAL AKUN MEDSOS ADUAN TINDAK LANJUT
1 8 Juli 2020 @Svastiko Segera test masal pasar borobudur

min. Sudah terjadipenularan lokal
yang tidak tau darimana.

nggih nuwun untuk
masukannya, akan kami
sampaikan ke dinkes kab

2 I Juli 2020 @purnokk Asalamualaikum pak, keputusan
menteri kan biaya test covid-19 udah
turun pukul rata jadi Rp.150.000. Tapi
kenapa di purwokerto masi mahalya
pak.

@ganjarpranowo
@ganjarpranowo
@dinkesjateng
@KemenkesRl

NGGIH, di RS manakah?

3 10 Juli2020 @achmadhandoko akan lebih sempurna jika dilengkapi
tabel untuk tiaptiap kabupaten / kota
.... luwiihhh swuuiiippp Jempolan

monggo dilihat di web langsung,
sudah ada :

http : //co ro n a. j aten gprov. go. id

4 12 Juli 2020 @sashsashy Angka positif yg meninggal tinggi
banget

nggih, kenyataannya memang
seperti itu nggih, dibantu
dengan tetap mempertahankan
protokol kesehatan ya kak.

5 12 Jui 2420 @lnspekturVijaya Aamiin..
Semoga tidak ada lagi korban dari
tenaga kesehatan, sebagai akibat dari
penanganan wabah yg tidak maksimal,
kecerobohan pemerintah dan
masyarakat yg abai. (perihal
pemberian instentif kepada nakes)

nggih, aamiin

b 9 Juli 2020 @AAF_wijayanto Min, mohon diperketat lagi dan
dipantau terus menerus pasien positif,

ada yang positif tapi keras kepala gak
mau isolasi mandiri. . . . . malah
aktifitas seperti biasa . . . bahaya lho
min

dipantau dan dibantu
melaporkan ke pihak rUrw
setempat, nuwun

7 9 Juli 2020 @vincent_agung Min..Labnya ditambah
dong.. Sebarannya yang merata jugaa

nggih diusahakan

8 7 Jufi2A20 @AddoNdeso Semarang masi zona merah ya min? masih

I I Juli 2020 @Svastiko Segera test masal pasar borobudur
min. Sudah terjadi penularan lokal
vano ticlak tarr darimana

10 8 Juli 2020 @_suara_hat1_ ijin gubernur Jawa Tengah luwih dhisik
utawa ora saka Jakarta tekan Jawa
Tengah arep lunga menyang Gunung
Dieng?

11 I Juli 2020 @Mulyono85417A5
2

klu curva covid 19 smakin naik knapa
gk diterapkan PSBB di daerah
merah..?

12 16 Juli2020 @yoh4nk' @dinkesjateng
usul min data corona di web pemprov

lateng dibuat urutan kota kab bukan
per rumah sakit, kami bisa mengecek
antar kota kab lebih mudah, atau ada
rujukan link yang data per kota kab ?
Trimc

ada kok kak di web.

$!Ut-.#S5'1 #na.tAlg*Spl^ov.$-A_tgld

ata



13 16 Juli 2020 @gusti_reza Min, peta sebaran Jateng bisa
ditampilkan per Kabupaten? Sehingga
warga bisa melihat Kabupaten mana di

Jateng yg kasusnya masih tinggi
hingga rendah, bukan dots sepertiitu

https :#corona.jatengprov. qo. idld
ata

14 19 Juli2020 @santridanalam tingkatkan tes PCR nya juga dong
min, sambil kita tingkatkan imun he he

Sdh on progress

15 20 Juli 2020 @ktoshi56525176 Bikin bingung, lebih baik lebih terbuka
ttg data pcr per provinsi spy
masyarakat lebih bisa aware situasi di
tiap daerah (mengenai perubahan
istilah di panduan covid)

nggih maturnuwun untuk
masukannya

16 20 Juli 2020 @daroe_yd Yang penting penegakan yang langgar
aturan diberi sanksi/denda untuk efek
jera...jateng kok masih adem ayem
jangan asalbeda dng daerah lain

nggih maturnuwun untuk
masukannya

17 2A Jufi2O2O @PesonaTurki Penting bangetkah ganti istilah?hanya
bikin bingung! Tindakan yg cepat&
kerja nyata dari

@KemenkesRl
yg dibutuhkan, apapun istilahnya
ndak ngaruh. Aneh2 aja.

nggih nuwun masukannya.
ilmu berkembang terus kak,
apalagi covid ini adalah hal baru
bagi masyarakat, kewajiban
kami untuk menginfokan
perkembangan ilmu, nuwun

18 24 Juft2A2A @oweldiott Tempat pariwisata Bandungan buka
semua. Apalagiweekend gini. Rame
terus. Tapiyaaa

@disporaparjtg

@dinkesjateng
anteng anteng aja o Wajah tersenyum

dengan mulut terbuka dan keringat
dingin. Pasar bandungan yg katanya
klaster terbesar penularan covid juga
ramene pol apalagi tiap pagi.

kami sampaikan ke dinkes
kabupaten semarang nggih

19 27 Juli2O2A @santridanalam Ada tips tidak untuk meningkatkan
kapasitas tes RT PCR ?

Sedang dalam proses

20 27 Jufi2A2O @Mrangerti Cikungunya menyerang rw.03

@majalangu
@Pemalangan
sudah belasan tetangga kena, mohon
bantuanya dong

@dinkesjateng
@Dinkes_Pemalang

nggih kami bantu koordinasikan
dengan dinkes pemalang.
nuwun

Kasubbag ,n,f dan Kepegawaian,

tl, /
\,

Pradhana Agung Nugraha, S.STP, MM
NtP. 19820331 200A121 AA1





ADUAN MASYRAKAT MELALUI MESSANGER FACEBOOK DINKESPROV

JUN! 2020

1 I Juni 2020 Yuniati Mohon info utk wilayah kalibanteng
kulon yg terkena covid daerah
mana njih pak bu..Lebdosari kah
atau wologito ..utk waspada aja
kamisbg warga

monggo ke hotline dinkes
kota semarang.nuwun

2 12 Juni 2020 Kholimah
Ario

Berapa jumlah pasien covid 19 saat
ini di kabupaten wonosobo

Bisa dilihat diwebnya
wonosobo

3 12 Juni2020 YudiAmar Al
Positif temanggung covid 19

isa cek diwebsite
temanggu ng. maturnuwu n

4 14 Juni2A2O Boel selamat siang...
saya daritegal mau menanyakan
apakah setiap rumah sakit kalo yg
sakit dianggepnya covid
semua...apa lagi klo paru2 kotor
dianggepnya covid semua??harus
diisolasi emangnya??
walaupun sudah dites reppit hasil
negatip ttp harus diisolasijuga
harus dites lagi juga...padahal
sudah ketahuan penyakitnya
dikarnakan yg lain....

memang sopnya seperti itu
nggih. mohhon maaf atas
ketidaknyamannnya

5 15 Juni 2020 lmam Assalamuakaikum wr wb Bapak"
lbu" Yang Kami Hormati,
Mohon maaf Kami mau Tanya
Mohon PencerahanNya,,,Kami
Warga Kab,Sukoharjo Mau Balik
Kerja ke Makassar Sul- Sel,
Pertanyaan Kami
1.Kami Punya Streming NEGATIF
COVID 19 Dari RUMAH SAKIT Dr
Muardi SOLO Apakah Kira2 Bisa
Untuk LOLOS Masuk Bandara,
Karena infonya Harus Punya Hasil
Raflt Tes Padahal Rafit tes Mahal
Kmi BerEmpat dengan anak dan
istri, DiSukoharjo Kmi Sdh
Nganggur 3 bulan, Sudah Hbis
bekal kami,
2.Ngapunten Pak Bu' Seumpami
cuma bawa SK Dari Dsa
/Kelurahan yang Bermatreidan Hsil
Negatif Covid 19 Dari Rumah sakit
Dr Muardi??? Monggo atas infoNya
Kmi Ngaturaken Sernbah Nuwun
Pak, Bu'

6 17 Juni2O2O ViiVivi kak permisi..cara mau ikut gabung
jadi relawan gimana ya kak
iaAi ralawan lracehalan hahah



7 17 JuniZO2O lntan Aprilia Adakah kasus covid-19 di Kab.
Wonooiri

Bisa dicdek diwebsite
corona wonoqiri

I 18 Juni 2020 Hania
Syakira

tess
maaf admin izin mau tanya.

klo bikin surat bebas covid 19 buat
berangkat ke bandara .

di mana dan berapa biaya nya ya
makasih ya admin
muda2han di bales chat saya ini
soalnya banyak akun Pemalang ga
bales oertavaan sava

I 18 Juni 2020 Diana Widia Assalamualikum pak.Saya mau
nanya kenapa saya nyecek ning
aplikasi sik dataku aku olih bantuan
tapi dari pihak baladesa moni'e
enyong ora olih ea q kudu lapor
marino mendi oak

Semua bantuan didinsos
nggih, bukan dinkes

10 2O Juni 2O2A Kardjito
Kardjit

Jika dirasa ada gejala terpapar
virus corona,kemana lapor dan
apakah bisa dirahasiakan
identitasnva?

dirahasiakan

11 20 Juni 2020
lrna Neng
Kevopoi

Selamat malam. Mau tanya ada
lowongan buat perawat ndak pak?
Terimakasih

Semua lowongan resmi
melalui CPNS

12 22 Juni2O2O Ridwan Kok kabupaten grobogan data.nya
berbeda.
Yang update dinas kesehatan prov
jateng 53 positif
Sedangkan update kab grobogan
ada73 positif ?
Itu perlgl22juni2020 jm 15.02
Dari masyarakat kab grobogan.
Terima kasih..

data kami realtime. diinput
langsung olehadmin dari
kabupaten/kota, monggo
ditanyakan juga ke
kabupaten/kotanya. nuwun

13 22 Juni2020
Apprillia
Kunthi

Asalamualaikum pak saya pngen
tau kabar terbaru tntang virus ini

dapat melalui
corona.jatengprov. go. id

14 23 Juni 2020 Aida Adriyani Asalamualaik bpUibu mau tanya
saya kok belum jg dapet bantuan
covid ya padahalyg lain pad dapet
semua

bantuan berupa dana TIDAK
Dl DINKESPROV nggih,
nanging cobi ke DINSOS.
nuwun

15 26 Juni2A20 Yogi
Pradana

Mohon berikan contoh hasillab
swab

Maaf tidak bisa kak, nuwun

16 27 jUNr 2020

Dhani
Damara

Mohon bantuan,,,
Apakah RSUD Demak punya
LAB,utk tes swab?
28 JUN 202013.14
Dhani Damara
Percuma qk ad respon



17 28 Juni 2020 Sukini
Penjahit
Ratna

Apa sudah diizenkan kita utk gelar
resepsi

menyesuaikan dengan
protokol kesehatan nggih,
sesuai dengan SE
KEMENAG NOMOR 15
TAHUN 2O2O TENTANG
PANDUAN
PENYELENGGARAAAN
KEGIATAN KEAGAMAAN DI
RUMAH IBADAH DALAM
MEWUJUDKAN
MASYARAKAT PRODUKTIF
DAN AMAN COVID DI
MASA PANDEMI,
menjelaskan di E
(KETENTUAN : NOMOR 68
"membatasi jumlah pesetrta
yang hadir maksimal20%
dari kapasitas ruanga dan
tidak boleh LEBIH DARI 30
ORANG.

18 29 Juni 2O2O Catur Agus bisakah orang terdeteksi suhu
tubuhnya tinggi...jika setelah
berada diruang ber-AC ternyata
tidak karena suhu tubuh menjadi
normal misaldari naik mobil ber-AC
trus mau masuk kekantor atau
bank ada pemeriksaan maka suhu
tubuh orang tersebut normaljadi
bebas Kriteria Terkena Covidlg jadi
bisa masuk ruangan ....dan apabila
orang tersebut berada diruang
terbuka terlalu lama akan
meningkat suhu tubuhnya...dan
pastilah tidak boleh masuk
ruangan. berbeda dengan orang
yang terbiasa diruang terbuka
suhunya pasti normaldan saat
masuk ruang ber-AC pasti suhu
tubuh bisa menurun.

19 29 Juni 2020
Bandong
Karya

Mohon ma af kepada bapak yang
tsrhormat,kami orang
kekurangan,tetangga yang cukup
dapat bantuan,tapi kenapa kami
seniman tradisional,4 bulan gak
kerja kok malah di abeikan,
sEL 19.13
Bandong Karya
Kok ada ya dapat bantuan cuma
250 rbu, tapi kok aku qak dapat,

mOHON MAAF NGGIH
bapak, untuk bantuan
berupa DANA mohon
ditanyakan kepada DINSOS
nggih, bukan ke
DINKESPROV, maturnuwun

2A 30 Juni 2020 Hajopan
Hutahaean

Hajopan Hutahaean
selamat malam, lokasi rapid test
kota Punrrrrokerto dimana saia?



Kasubbag Umurry dan Kepegawaian,
t\u{

\l

Pradhana Agung Nugraha, S.STP, MM

19820331 2000121 AA1



ADUAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL DM FACEBOOK
JUL! 2020

NO TANGGAL AKUN
MEDSOS

ADUAN TINDAK LANJUT

1 1 Juli2020 Misbach
ALby Meubel

Mohon bantuan jawabannya &r'l&'i.,

kami satu rumah.
Tapi kenapa surat lampiran dan

setempel yg kita terima berbeda"...,

Apakah inisah secara birokrasi.,
Apakah gk lebih baik surat itu dari
satu pintu saja.,

Soalnya kamijadi merasa gk yakin
dengan hasil yg kita terima.,

Mohon bantuan nya 6)Si

niku lebih tepatnya ke DINKES
JEPARANya ya kak

2 2 Juli2O2A lndra Lam
Malik

yg terhormat kpla pemprov jateng,,

sy mw tya..jika ada warga/family dr
jakrta yg ign datang ke kmpug
halamanya tuk bertemu
klrga,apakah ada prosedurnya
selain protokol kesehatan yg lainya..
mohon untuk pejlsanya
terima kasih

e 3 Juli 2020 Timotius
Waliaji

selamat siang pak,,

Apabila ada org dr Jakarta dengan
keperluan menjadi Trainer ke
Sukoharjo, dokumen apa saja yg
diperlukan untuk masuk ke
Sukoharjo di masa Pandemi ini pak?
Terima Kasih.

4 3 Juli 2020 Aji
Wicaksono

Mau tanya Cara jadi relawan covid
gimana,,,saya sekarang posisi
nganggur saya mau jd relawan
covid tapi tetap di bayar
ken }reaairnana aarantva a

5 4 Jufi 2A20 Frafasta
Amarta Jiwa

Asalamualaikum.

Nama saya agusta

Alamat.
Kel. Kedung kebo
Kec. Karang dadap
Kab. Pekalongan.

Rt 04 Rw06 No 16

Mohon kepada bapak kepala
dinas. Agar mensosialisasikan
Kemana rakyat kecil mengadu.
Bila tak punya kartu kis. Atau jaring

pengaman kesehatan lainya.

Sekian dan trima kasih.

Wasallam.

walaikumsalam
ada nomer telpon yang bisa dihubungi
mbote



6 6 Juli 2020 WindiYani Maaf min..boleh bertanya min..dulu
saya punya kis min...trus kerja di
perusahaan baru 4 hari di phk dan
temyata kisnya sudah di ganti bpjs
min..kalau mau ganti kis lagiyg dari
pemerintah bisa tidak
min..terimakasih min..mohon
bantuannya min

langsung ke BPJS kalau masalah
seperti itu. nuwun

7 9 Juli 2020 Lia Aprilia Sekolah di jateng khususnya di
Rnvnlali r{ihrrkc lai kqnan va22 R

I 9 Juli 2020 Ahmeed Assalamualaikum
Perkenalkan nama saya Ahmad
Sholikhin
Saya mau tanya soal pemakaian
masker maksimal berapa jam atau
hari?
Soalnya gini saya kerja di
perusahaan di Kudus di wajibkan
semua karyawan memakai masker
tp maskernya di pakai untuk 1

Minggu full tanpa ganti dan itupun
masker kain sedangkan kalau
karyawan pakai masker beli sendiri
tidak boleh dan apabila tidak bawa
masker di suruh pulang
Apakah penggunaan masker dalam
sehari I jam bercampur keringat
dan Debu bukannya malah tambah
penyakit dan itu di kali 5 hari kerja ?
Mohon jawabannya terimakasih

untuk masker kain TIDAK lebih dari 4

iam, agar masker kain lebih efektif dan
berfungsi seoptimal mungkin, untuk
mencegah penularan virus corona,
lakukan beberapa tips berikut:

Pilih masker kain yang sesuai dengan
ukuran wajah dan dapat menutup
mulut, hidung, dan dagu dengan baik.

Selalu cuci tangan sebelum
menggunakan masker, lalu pasang
masker pada wajah dan selipkan talinya
di belakang telinga atau ikat tali masker
di belakang kepala dengan erat agar
tidak longgar.

Jangan menyentuh masker kain saat
sedang dipakai. Jika ingin memperbaiki
posisi masker kain yang berubah atau
longgar, cucilah tangan terlebih dahulu
sebelum menyentuh masker.

Setelah selesai digunakan, lepaskan
masker kain dengan hanya menyentuh
pengait atau tali pengikatnya.
Kemudian, segera cuci masker kain
r{anntn qir harci}r dan r{alarian a*a, 

'I 11 Juli 2020 Bram informasi cara mendapat kan surat
kesehatan dan rapit paUBu...
dan biaya kira kira brapa untuk
mendapat kan 2 surat itu...

bisa langsung ditanyakan disini pak
pantaucorona" klatenkab. go. id i telp
4272 119 ext 9

10 12 Juli2O2O Muchamad
Chasan
Syadily

Selamat siang, maaf mau tanya,
daerah kecamatan cipari apakah
ada yang positif corona?

bisa langsung ditanyakan ke hotline
kab Cilacap ya
corona.cilacapkab. go. id telp
0821 166661 19

11 12 Juli2O2A Angga Ari Rapit tes di rumah sakit bayar
berapa ??

sesuaiedaran kemenkes HET Rapid
Test seharusnya 150rb, tp itu
tergantung kebijakan kab/kota. nuwun

12 14 Jufi 2A2O Kurnia
Purnamasari

assalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh selamat sore pak/bu,
saya mau bertanya kemarin saya
legalisir str bersama teman saya
dalam satu map, tapiyg dikirim
hanya punya teman saya atas
nama dwi lutfiana, lalu str saya
bagaimana ya pak?
Mohon bantuan nya pak bu

njenengan nama lengkapnya sinten?



13 16 Juli 2020 Sishantoyo
Ymci

Asallamuallaikum wr wb.
Slmta pagigan..
Mau brtanya ni gjala corona itu sprti
apa yah.

Saya ni udh tga hari bdan g karu"an
dirmh aja badan panas dingin
meriang batuk pilek tenggorokan
sakit gemetaran tu knpa yh gan

klo diperiksakan ya ga akan tahu kak,
sakit apa pastinya. untuk diagnosa
harus diperiksa keseluruhan.

14 18 Juli2020 Andrey
Andreas

Assalamualaikum DinKes Jateng
pertama perkenalkan sy Andrey
dan sy tinggal di Jateng Magelang
ada yang ingin sy tanyakan
mengenai kebijakan bantuan dari
pemerintah kenapa sy tidak
mendapat sama sekali dan terlebih
sy difabeldan dari DinKes atau
DinSos apa seperti ini pemerintah
yang sy pilih mohon bantuannya
kepada DinKes untuk
menyampaikan kepada bapak
Gubernur atau bapak presiden
sebelumnya terimakasih banyak ..

wassalamu'alaikum wr wb

Nggih.diusahakan nggih kak. Ditenggo
Nyuwun tlg foto ktpnya diperjelas saget?
Karena buram
Bisa dofotokan ulang. Dan ada nomer
telepon njenengan yg bisa
dihubungikah?
Nuwun

15 21 Juli2020 Wong
Mbugel

Mohon pencerahan apakah
pembelajaran luring dibolehkan
Dalam pandemic ini Dalam
pembelajaran luring ini Salah
satunya guru mengunjungi rumah
masing2 Siswa yg sudah
berkelompok. Padahal dlm
pandemic iniyg namanya
berkumpul tidak dibolehkan ..... Ada
brp daerah yg Akan melakukan
pembelajaran luring. Mohon disikapi
Dinas Kesehatan Prov Jateng

masuknya ke dinas pendidikan ya
nuwun

16 26 Juli 2020 Rana
Tjokrodiharjo

selamat Siang,maaf mau
bertanya?masalah biaya rapid test
? apakah masih Mahal?

Kementerian Kesehatan RI melalui
Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan menetapkan tarif
pemeriksaan rapid test sebesar Rp.150
ribu. Penetapan tarif tersebut berlaku
mulai tanggal 6 Juli 2020.

Rapid test menjadi salah satu cara
yang digunakan untuk mendeteksi
terinfeksi COVID-1 I dalam tubuh
manusia. Pemeriksaan rapid test hanya
merupakan penapisan awal.
Selanjutnya, Hasil pemeriksaannya
harus teiap dikonfirmasi melalui
pemeriksaan PCR.

Pemeriksaan Rapid Test bisa dilakukan
difasilitas pelayanan kesehatan atau di
luar itu selama dilakukan oleh tenaga
kesehatan.



17 22 Juli2029 Dina Pertiwi Ditempat kami pak rt dapat uang
1.200.000 justru orang miskin
seperti kami cuma dapat bantuan
sembako 200.000

bantuan apa nggih yang dimaksud?
sebelumnya dibantu informasikan
alamat tempat tingal dan identitas
lengkap jenengan ya

Kasubbag U$um dan Kepegawaian,

\(

Pradhana Agung Nugraha, S.STP, MM
NlP. 19820331 200012 1 001


